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Ante as decisões não unânimes do STJ, criminalizando a conduta do
contribuinte que declara o ICMS por ele apurado deixando de recolhê-lo no prazo
legal, enquadrando-o na tipificação do inciso II, do art. 2º da lei 8.137/90,
impropriamente conhecida como apropriação indébita de tributo, o ministro
5
Roberto Barroso, Relator do RHC
163.334/SC, convocou para uma audiência

pública com os advogados de entidades que ingressaram no feito como amicus

curiae, com a presença, também, da Sub Procuradora Geral da República.
De início, o ministro Roberto Barroso ressaltou que as duas correntes
antagônicas formadas no Colendo Superior Tribunal de Justiça são respeitáveis e
razoáveis do ponto de vista jurídico. Daí a sua iniciativa de debater o assunto com
os representantes das entidades referidas para uma tomada de posição final a
respeito dessa controvérsia.
A oitiva dos presentes começou com os representantes das Fazendas
Estaduais terminando com a fala da ilustre Sub Procuradora Geral da República.
Ouvi atentamente a todas as exposições feitas e fiquei bastante preocupado com
o rumo que tomaram os debates sucessivos, todos eles fundados em elementos
extrajurídicos buscando criminalizar uma conduta completamente atípica, com o
fundamento na teoria da repercussão econômica do imposto indireto em que o
consumidor final arca com o encargo financeiro do tributo. E assim, fazendo
tabula rasa ao disposto na lei penal, o contribuinte devedor confesso teria
cobrado o imposto do consumidor final, apropriando-se indevidamente do
5
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imposto que deixou de recolher. Segundo tal “teoria” o contribuinte esperto
estaria substituindo a sonegação fiscal, que acarreta prisão, pela inadimplência
de tributo declarado e informado ao fisco que só lhe traz benefícios, quebrando
o princípio da livre concorrência em relação aos demais contribuintes
adimplentes. E passaram citar impressionantes estatísticas de estoques de dívida
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ativa representada por tributos declarados e não pagos. Dourando de pílula essa
apaixonante argumentação, alguns dos expositores lançaram um outro apelo
chamativo: Onde todos pagam, todos pagam menos, onde poucos pagam, todos
pagam mais! Ninguém se preocupou em lembrar dos R$240 bilhões anuais
surrupiados dos cofres públicos por conta de infindáveis incentivos fiscais, alguns
deles espúrios e de origem criminosa que estão sendo apurados no âmbito da
Operação Lava Jato. Ninguém se preocupou em apontar setores da economia
envolvidos na inadimplência; ninguém tocou na crise econômica que deixou 13
milhões de desempregados; tampouco falaram da gritante contradição de
prender os mesmos empresários em dificuldade financeiras protegidos pela lei
de recuperação judicial. E também, mantiveram silêncio sepulcral quanto à causa
óbvia do crescimento do estoque da dívida pública em que o juiz leva 14 anos
para terminar um processo: falta de produtividade dos procuradores fiscais
decorrente da ausência de razoabiliade ao misturar nas execuções devedores
solventes que distriguem dividendos semestrais com devedores em lugar incerto
e não sabido, transformando o Judiciário em órgão de investigação do paradeiro
do executado e de seus bens; some-se a tudo isso a costumeira preguiça mental
que se apossou da classe dos servidores públicos em geral que os impede de
buscar meios alternativos e inteligentes para superar os problemas que surgem
no dia a dia e que escapam da previsão legal. Não é preciso que a lei diga que o
exequente deve fazer a seleção qualitativa do crédito tributário a ser cobrado
judicialmente! Os defensores ferrenhos da prisão por dívida civil não se
aperceberam da violação do princípio maior da razoabilidade: o contribuinte em
débito é ajudado pelo Estado com a lei de recuperação judicial movimentando
todo o aparto judicial, com a mão direita; mas com a outra mão esse mesmo
Estado quer encarcerar o contribuinte que ele está socorrendo. Onde a coerênci?
6
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Se for para extrapolar do campo jurídico todas as “n” considerações prós e contra
deveriam ter sido abordadas, e não foram, favorecidos pela proibição de apartes.
Por isso, no meu modesto entender devemos aplicar a lei vigente que dá
segurança jurídica a todos. Com leis sacadas do bolso de cotele do aplicador
ninguém conseguiria dormir sossegado, muito menos produzir riquezas de que
necessita o país. Por fim, para o meu total espanto debateu-se o custo/benefício
da criminalização do devedor confesso de tributos, como se estivéssemos em
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uma Casa Legislativa com vista à elaboração de um projeto de lei. Falou-se em
superlotação dos estabelecimentos prisionais que poderia ser resolvido através
da prisão do devedor que assim ele iria pagar ou parcelar o crédito tributário para
se ver livre da prisão e assim abrir novas vagas no estabelecimento prisional. Foi
difícil para um profissional com mais de 50 anos de experiência ter que ficar
ouvindo essas coisas.
O escamoteamento do princípio da tipicidade destrói os alicerces do
Direito Penal da mesma forma 5que afronta o princípio da tipicidade cerrada na
definição de norma jurídica de tributação e acaba com o fundamento do Direito
Tributário. Ambas as disciplinas têm em comum o princípio da tipicidade: nullum

crimem nullum tributum sine praevia lege;
Chegando a minha vez de expor procurei não repetir as brilhantes
exposições feitas por

colegas que me antecederam condenando, com

veemência, a tentativa de criminalização por via jurisprudencial. Centrei a minha
fala no campo estritamente técnico citando a frase do saudoso jurista Geraldo
Ataliba: “Ao jurista cabe desenvolver apenas atitude mental jurídica com total
abstração de considerações de natureza meta-filo-jurídicas, refutando, por outro
lado a tese do imposto cobrado do consumidor final a partir da distinção jurídica
entre tributo direto, que comporta retenção na fonte, e tributo indireto, que não
comporta essa retenção porque o tributo está contido no preço da mercadoria,
inteiramente pertencente ao comerciante vendedor, e o ônus do encargo
financeiro é transferido ao consumidor final que não é sujeito passivo de tributo,
nem é conhecido do fisco que não mantém qualquer vínculo jurídico com a
Fazenda. Por isso seu nome sequer consta do Cadastro Fiscal.

7
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Ao final da minha fala o ministro Barroso indagou-me que providências
deveriam ser tomadas, no meu entender, para acabar com a nebulosidade e a
complexidade da tributação por dentro que está causando todo esse problema.
Respondi-lhe que no ano de 2005 apresentei junto à Comissão Especial de
Reforma Tributária na Câmara dos Deputados uma Proposta de Emenda
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Constitucional instituindo o regime de tributação por fora como o que é
praticado nos Estados Unidos, no Japão e outros países adiantados. Aí sim, que
caberia a prisão, por apropriação indébita, do contribuinte que deixou de
recolher, no prazo legal, o imposto destacado que pertence ao erário. Na
tributação por dentro que tem matriz constitucional, em relação ao ICMS, o
destaque do imposto na nota fiscal não significa imposto devido, muito menos,
dinheiro pertencente ao fisco, representando esse destaque mero procedimento
para fim contábil e fiscal, com vistas à apuração do imposto devido em
determinado período de apuração, de forma a preservar a sua natureza não
cumulativa. Coincidentemente o destaque é feito pela alíquota de 18%, mas se
for ela alterada para 30%, 90% ou 100% o resultado seria absolutamente igual,
por se tratar de crédito na natureza meramente financeira. Aliás, para evitar
confusão é desejável que o destaque fosse feito por uma alíquota diferente de
18%. De fato, tanto faz creditar R$18,00 e debitar R$18,00, como creditar
R$180,00 e debitar os mesmos R$180,00.
Transcreve-se a seguir o memorial entregue, ao final, ao exmº ministro
Roberto Barroso que teve a extrema humildade de ouvir com atenção os
expositores de teses opostas:
RHC 163.334/SC
Relator: ministro Roberto Barroso
Memorial que apresenta a Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo
Senhor Ministro Relator:
O recorrente foi acusado de cometer o delito capitulado no inciso II, do
art. 2º da lei 8.137/90 que define os crimes contra a ordem tributária:
“Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:
8
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[...]
II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”.
O tipo penal em questão exige ato de um contribuinte descontar ou cobrar
de terceiro contribuinte o tributo para ulterior recolhimento ao erário.
No chamado tributo direto a pessoa que praticou o fato tipificado na
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norma jurídica de tributação suporta o respectivo ônus tributário e comporta a
retenção do tributo devido pelo beneficiário do rendimento. É o caso do imposto
de renda em que a fonte pagadora retém o imposto devido pelo beneficiário do
rendimento. É, também, o caso da contribuição previdenciária devida pelo
trabalhador que o empregador retém na fonte por ocasião do pagamento de
salários. Nesse caso, deixar de repassar à previdência social as contribuições
recolhidas ou descontadas dos contribuintes (trabalhadores), no prazo legal,
configura o crime de apropriação
indébita previdenciária prevista no art. 168-A
5

do CP. No tocante a tributos indiretos o encargo financeiro do tributo é
transferido ao consumidor final por meio do fenômeno da repercussão
econômica. No caso do ICMS, por exemplo, não há possibilidade jurídica de
retenção do imposto (desconto/cobrança) porque ele integra o preço da
mercadoria, juntamente com outras despesas, inclusive, a margem de lucro. E
esse preço é uno e indivisível, pertencendo inteiramente ao comerciante
vendedor. É a chamada tributação por dentro em que o imposto incide sobre si
próprio, ou seja, o valor do imposto compõe a sua base de cálculo (art. 155, § 2º,
inciso XI, letra i da CF e inciso I, do § 1º, do art. 13 da lei 87/96), por isso, a alíquota
legal de 18% equivale a uma alíquota real de 21,95%. De fato, uma mercadoria
no valor de R100,00 apenas R$82,00 (100% - 18%) corresponde ao preço da
mercadoria nele incluídos todos os custos. O ICMS destacado na nota fiscal não
corresponde ao imposto devido, mas, simples procedimento para efeito contábil
fiscal, a fim de possibilitar a apuração periódica do imposto não cumulativo, por
meio do mecanismo contábil de crédito pela entrada de mercadoria no
estabelecimento, e de débito pela saída da mercadoria desse mesmo

9
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estabelecimento e no mesmo período de apuração. Do confronto entre créditos
e débitos, de natureza meramente financeira, e não física, resulta o imposto
devido no período, ou o crédito a ser transferido para período subsequente. Para
saber o exato montante do imposto embutido no preço seria necessário o cálculo
do imposto por dentro que demanda “n” operações aritméticas, partindo do
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preço da mercadoria sem o imposto seguida de outras operações aritméticas. É
a forma invisível de aumentar o peso da carga tributária.
Diferente nos países que adotam o regime de tributação por fora, onde o
imposto destacado pertence ao erário separando o preço que é do comerciante,
do imposto que cabe ao fisco, tornando transparente a tributação e, por
conseguinte, impedindo a sonegação. Esse regime vigora nos Estados Unidos, no
Japão e outros países adiantados.
Na operação de substituição tributária
Há visível equívoco ao supor que nessa modalidade de tributação existe a
figura de imposto cobrado de terceiro.
A legislação tributária, com fundamento no § 7º, do art. 150
da Constituição, simplesmente antecipa o pagamento do imposto que seria
devido na operação de revenda da mercadoria adquirida. E o faz mediante o uso
da figura da substituição tributária pela qual o contribuinte que se situa na
primeira etapa do ciclo de comercialização da mercadoria (estabelecimento
substituinte) recolhe o ICMS que seria devido pelo revendedor (estabelecimento
substituído), adotando-se como base de cálculo um valor presumido que seria
alcançado na revenda ao consumidor final (fato gerador presumido, base de
cálculo presumida seria a expressão mais adequada). Logo, esse vendedor
recolhe o imposto da operação própria na condição de contribuinte (inciso I, do
parágrafo único, do art. 121 do CTN), ao mesmo tempo em que recolhe o imposto
que seria devido pelo revendedor em ocasião oportuna, na condição de
responsável tributário (inciso II, do parágrafo único, do art. 121 c.c. art. 128 do
CTN).
O contribuinte vendedor reveste dupla condição de sujeito passivo: a de
contribuinte e a de responsável tributário ao mesmo tempo. Dessa forma, o
10
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adquirente (estabelecimento substituído) recebe a mercadoria com imposto
pago, escriturando o crédito pela entrada em seus livros fiscais ou documentos
equivalentes.
N’uma e n’outra hipótese o contribuinte que se situa na primeira etapa do
ciclo de comercialização da mercadoria é o sujeito passivo do imposto. O
estabelecimento

substituinte

sub-roga-se nas obrigações tributárias do

estabelecimento definitivamente substituído, de sorte que, descabe a cogitação
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de imposto descontado ou cobrado, visto ser impossível, no caso, a retenção do
imposto. Nesse regime de tributação, o estabelecimento adquirente nenhuma
obrigação tributária assume, substituído que é de forma definitiva pelo vendedor.
Tanto é que todas as normas legais concernentes à apuração da base de cálculo
dessa

tributação

antecipada

estão

voltadas

exclusivamente

para

o

estabelecimento substituinte. Cabe apenas a ele, estabelecimento substituinte,
interpretar e aplicar as confusas normas por sua conta e risco para calcular o
montante do imposto a recolher5 por conta da substituição tributária. No caso de
automóveis, a base de cálculo é a tabela da montadora que se situa sempre
acima do preço de revenda, ensejando a ulterior restituição da diferença
determinada pelo STF.
As palavras “descontado” e “cobrado” que figuram no texto da lei penal
são sinônimas, significando tributo ou contribuição retido na fonte. A palavra
“cobrado” que aí figura nada tem a ver com a palavra “cobrado” consignado no
inciso I, do § 2º, do art. 155 da CF e reiterado nas legislações estaduais do ICMS
expressando o sentido de uma operação mercantil sobre a qual incidiu o ICMS,
com total abstração do seu efetivo pagamento. Do contrário, o adquirente da
mercadoria somente poderia creditar-se do imposto se o vendedor o tiver
recolhido, circunstância que ele não tem como saber.
Ausência de dolo genérico e do desconto ou cobrança de tributo
devido por terceiro
Todas as condutas tipificadas nos artigos 1º e 2º da lei 8.137/90 exigem a
presença de dolo genérico, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a
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conduta incriminada. Os crimes do art. 1º exigem a supressão parcial ou total do
tributo devido.
No caso do crime do inciso II, do art. 2º de que cuida o caso vertente não
se exige o resultado naturalístico, bastando a simples omissão de recolhimento,
no prazo legal, de tributo descontando ou cobrado. Para sua caracterização
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exigem-se pelo menos duas condutas do sujeito ativo: (a) uma comissiva,
consistente em descontar ou cobrar o valor do tributo de um terceiro: (b) uma
omissiva, deixando de recolher o tributo descontado ou cobrado. Esse tipo
criminal só é possível em relação aos chamados tributos indiretos e cobrados
por fora, não nos cobrados por dentro, como no caso do ICMS.
O imposto escriturado e informado ao fisco, mas, não recolhido caracteriza
mera infração fiscal punível com a multa moratória. Criminalizar essa conduta
atípica, mediante emprego de raciocínio extrajurídico, fundado na teoria da
repercussão econômica do imposto, é atentar contra o princípio da tipicidade
penal que se constitui no alicerce do Direito Penal, assim como a tipicidade
tributária é o fundamento do Direto Tributário: Nullum crimen, nullum tributum

sine praevia lege. Ao jurista cabe apenas adotar a postura mental jurídica, dizia o
saudoso Professor Geraldo Ataliba. Devemos separar noção jurídica da noção
extrajurídica, para a preservação do princípio da segurança jurídica que deriva tão
só das leis conformadas com o texto constitucional.
Resta claro que fora do campo jurídico pode-se sustentar que todo o
encargo tributário é arcado pelo consumidor final que estaria de fato pagando o
tributo embutido no preço das mercadorias e serviços. Só que o consumidor final
não se posiciona como sujeito passivo da obrigação tributária, quer na condição
de contribuinte, quer na condição de responsável tributário, porque ele nenhum
vínculo jurídico tem com o fisco. E mais, no caso, o sujeito passivo do crime seria
o consumidor final, e não a Fazenda.
Positivamente, criminalizar a conduta do contribuinte, que é simplesmente
um devedor do tributo declarado e informado ao fisco, afronta o direito
fundamental expresso no inciso LXVIII, do art. 5º da CF que proíbe a prisão civil
por dívida, ressalvadas as hipóteses de inadimplemento da obrigação alimentar
12
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e de depositário infiel. Igualmente agride o art. 7º, item 7 do Pacto de San José
da Costa Rica de que é signatário o Brasil que promulgou a referida Convenção
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Internacional pelo decreto 678/92.
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(Orientador)
RESUMO: Este artigo tem como objetivo demonstrar como o artigo 28 da Lei
Drogas em simetria com a Constituição Federal do Brasil. Foi elaborado de acordo
com o método de abordagem indutivo, procedimento descritivo e através de
documentação indireta. As drogas, que hoje constituem um verdadeiro flagelo
social, até a primeira década do século XX, tinha livre circulação, e drogar-se era
uma escolha puramente individual, sem ser crime, e as pessoas assim faziam, por
atitude estética e existencial. Para este fim, foram utilizados a jurisprudência,
súmulas, enunciados e entendimentos de casos recorrentes que tem sido
parâmetro para solucionar as divergências encontradas nas doutrinas, assim como
doutrinas e artigos já publicados. Resta-se certo se refere à natureza jurídica da
conduta de portar drogas para consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal se
posicionou foram no sentido de que houve uma despenalização, já que houve a
adoção de sanção mais amena para a conduta. Pelos princípios estipulados no
inciso X do Art. 5° da Constituição Federal, visto que os atos de um indivíduo,
quando praticados em seu íntimo e sem prejudicar terceiros, devem ser tratados
com a absoluta consciência e liberdade do mesmo. Em seguida, após fazer um
apanhado sucinto do que foi discutido até então, chegar-se-á a conclusão se houve
descriminalização ou despenalização da conduta tipificada no art. 28 da Lei nº.
11.343/06.
Palavras-chave: artigo 28; lei de drogas; constituição; despenalização.
ABSTRACT: This article aims to demonstrate how Article 28 of the Drug Law in
symmetry with the Federal Constitution of Brazil. It was elaborated according to the
method of inductive approach, descriptive procedure and through indirect
documentation. Drugs, which today constitute a true social scourge, until the first
decade of the twentieth century, had free circulation, and drugging itself was a
purely individual choice, without being a crime, and people did so by an aesthetic
and existential attitude. For this purpose, jurisprudence, precedents, statements and
14
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understandings of recurrent cases have been used which have been a parameter to
solve the differences found in doctrines, as well as doctrines and articles already
published. It remains certain refers to the legal nature of the conduct of carrying
drugs for personal consumption, the Federal Supreme Court was positioned in the
sense that there was a decriminalization, since there was adoption of sanction more
amenable to conduct. By the principles stipulated in item X of Article 5 of the Federal
Constitution, since the acts of an individual, when practiced within him and without
prejudice to third parties, should be treated with absolute awareness and freedom
of the same.
Keywords: article 28; drug law; constitution; decriminalization.

INTRODUÇÃO
Dada a importância do tema abordado o usuário de drogas seria teria
condições de controlar seu vício em virtude de ser apenas elemento de ligação para
uso pessoal e não como acontece expondo a fragilidade do sistema policial que o
colocar como um narcotraficante relegando o usuário a medidas mais severas. No
5
entanto entender o pedido de ajuda para um aporte no qual a sociedade possa
integrar medidas no sentido de assegurar a correta aplicação da Lei no sentido de
proteger os direitos básicos e dignidade pessoa humana frente Constituição Federal
do Brasil.
As drogas no contexto pleno resultam nas principais normas internacionais
criminalizadoras que foram criadas a partir do século XX. O ponto mostra o
inevitável fracasso da política pautada na proibição no que tange às metas
declaradas: acabar com o consumo e o tráfico de drogas.
As terríveis conseqüências trazidas que refletem em incessantes violações a
princípios e direitos fundamentais daqueles que fazem uso de substâncias ilícitas.
Vale salientar, as alternativas à política repressora, de modo a incentivar e positivar
uma evidente tendência mundial por leis mais brandas, menos danosas e
preocupadas com tratamentos eficazes dos dependentes.
Em relação à temática das drogas, esclarecer o ordenamento jurídico
tratando das substâncias proibidas. Destacou-se, também, o momento em que a
posse de drogas para consumo pessoal passou a ser criminalizada no Brasil. O
artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, sendo este pormenorizado amplamente para
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constatar o atual tratamento dado ao usuário de drogas, ainda foi feita uma
comparação entre a vigente lei e a antiga Lei nº. 6.368/76.
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O dispositivo da Lei Antidrogas foi questionado por ser pouco elucidativo
em relação à distinção entre usuário e traficante, bem como foi analisado sob uma
ótica para demonstrar que a criminalização da conduta de portar drogas para
consumo pessoal não fere a saúde pública e, sim, a saúde individual do usuário.
No entanto, o forte entendimento da doutrina e também da jurisprudência
que defende a inconstitucionalidade do artigo 28 que se referem ao consumo
pessoal de drogas. Levando em consideração o funcionalismo, os institutos penais
merecem interpretação valorada, tendo-se como guia hermenêutico mandamento
de política criminal, principalmente aqueles ligados à intervenção mínima.
O estado democrático de direito deve-se submeter a princípios de
criminalização das condutas. Sempre que uma lei é criada ou é mantida em vigor,
ela necessariamente se submete aos princípios constitucionais e aos Princípios de
Direitos Humanos, caso contrário será uma norma inconstitucional.
No problema abordado neste artigo de pesquisa têm-se: O artigo 28 da Lei
Drogas traz prejuízos em face aos princípios constitucionais?
E no objetivo Geral: Demonstrar como o artigo 28 da Lei Drogas em simetria
com a Constituição Federal do Brasil.
E nós objetivos específicos:
- Abordar quais os princípios constitucionais aplicados que são afetados em
detrimento do art. 28 da Lei Drogas;
- Demonstrar que o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 foi recepcionado pela
CF/88;
- Apontar as medidas cabíveis no sentido de fazer o direito do usuário de
drogas frente à instituição que o criminalizam.
Quanto à metodologia a presente pesquisa está definida pelo método
indutivo que visa analisar os aspectos analise constitucional do artigo 28 da Lei
Drogas com a técnica bibliográfica de pesquisa em livros, revistas, artigos e sites
especializados na internet, através da leitura documental para compilação dos
dados relevantes a pesquisa.
1 HISTÓRICO SOBRE A LEGISLAÇÃO ANTIDROGAS
16
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1.1 Legislação Brasileira
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Quanto à legislação brasileira antidroga salienta-se a exposição de motivos
desse tópico, inevitável asseverar o entendimento que, no Brasil, existe uma política
criminal das drogas, não obstante, igualmente verdadeira é a armação de que o
exercício desta função por intermédio do Estado está dissociado dos anseios
Constitucionais. Trata-se de um sistema repressivo em consonância com o discurso
perante o legislador criminalista transnacional, onde, principalmente as camadas
sociais mais vulneráveis são violadas em seus direitos e garantias fundamentais.
Merecedor de sumpto, não constitui o objetivo de transcrever de forma
contínuo os contornos históricos e ideológicos legitimadores do contexto atual que
estamos insertos, até porque constitui tarefa inalcançável. A complexidade
encontra-se na questão axiológica que permeia cada contexto histórico que se
perfaz analisado, mormente em temas político-criminais e, igualmente, por
entendermos que a regulamentação pelo direito penal das drogas consubstancia
produto moralizador.
Para Carneiro (2016) pode parecer entranho, mas há aproximadamente 100
anos substâncias que hoje são5 proibidas eram permitidas, a cocaína, heroína,
morfina, maconha, são exemplos de drogas que eram legais ao redor do mundo.
Acontece que, com o passar do tempo, motivações políticas e sociais influenciaram
na segregaram de várias substâncias.
Reportando-se à década de 50, Olmo (1990) alega que, apesar de se iniciar
o discurso da periculosidade dos usuários de drogas, constituía arrefecida a
importância dispensada à temática.
De fato, a consumição se vinculava aos grupos marginais da
sociedade e, por conta disso, estas pessoas foram vinculados
às questões referentes à violência, pobreza e principalmente
à delinquência. Em linhas gerais, a autora explica que inicia o
discurso ético-jurídico, pois “havia o temor de que as drogas
se tornassem atraentes. Difundia-se seu discurso em termos
de “perversão moral” e os consumidores eram considerados
degenerados ou criminosos viciados dados a orgias sexuais”.
(OLMO, 1990, p.30).
Segundo Greco Filho (1984) logo depois, na década de 60, o uso das drogas
se vincula aos movimentos de contestação, aumentando a utilização da maconha e
do LSD. Contra legem, ganha força o consumo de substâncias ilícitas o que provoca
17
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uma maior visibilidade internacional sobre o assunto, como resultado se instaura o
pânico moral conducionista de diversas legislações penais.
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Surge, nesse ínterim, Segundo Karam (2009) a convenção única sobre
estupefacientes em 1961, aprovada em Nova Iorque que consiste na:
Convenção Única de 1961, representando a construção
temerária da realidade quanto ao assunto, comprometendose muitos países no combate ao tráfico ilícito. Com suas
quatro listas anexas em que elencadas as substâncias e
matérias
primas
proibidas,
embora
ressalvando
expressamente a reserva do que disposto na Constituição de
cada uma das partes impôs a criminalização, inclusive de atos
preparatórios, nas regras postas em seu artigo 36. (KARAM,
2009, p.4).
Em relação à Ideologia de Segurança Nacional, influenciada pelo movimento
de defesa social, são reproduzidas ações rigorosas de combate aos fenômenos
criminais. Assim sendo, Carvalho (2010) explica que esses modelos pautados no
sistema repressivo bélico “moldam intervenções punitivas que invertem os
postulados legitimadores do Estado de Direito”.
Carvalho; Carvalho (2005) relatam que, esta expansão do poder punitivo
deságua no terceiro pilar do discurso proibicionista da política criminal de drogas
no Brasil consistente no Movimento de Lei e Ordem.
Dando ênfase a esta ideologia Garcia (2012) enxerga o transgressor das leis
como doença infecciosa para o convívio social, causador de perigo constante e
iminente, apenas excluído pelas ferramentas do Estado e pelo Direito Penal
Emergência.
Segundo Zaffaroni; Pierangeli (2011) ocorre que tais teorias legitimam o
chamado direito penal do autor onde consiste em uma corrupção do direito penal,
em que não se proíbe o ato em si, mas o ato como manifestação de uma forma de
ser do autor, esta sim considerada verdadeiramente delitiva.
Andrade (2010) salienta que quando a pessoa está adquirindo ou portando
algum tipo de substância estupefaciente para consumo pessoal está lesando a
própria saúde, colocando em risco sua autodeterminação em face de prazeres
momentâneos.
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O Estado, por interlúdio de suas instituições oficiais, resolveu reprimir tal
conduta com a utilização de sua ferramenta mais deletéria, isto é, o Direito Penal,
obnubilando alternativas menos gravosas e mais eficazes de enfrentamento do
tema.
1.2 Drogas Contexto Atinente

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A abordagem e definição das drogas exigem uma análise multidisciplinar,
abarcando cognições históricas, econômicas, científicas e morais. Verifica-se que
não se trata de um conceito unicamente jurídico, podendo ser perscrutado de
diversas maneiras, diferentes vertentes que, a depender do contexto social que se
encartam, sobrepujam a complexidade do tema quando o assunto são as drogas.
Assim para Ribeiro (2012) em consonância com a abordagem histórica que
será realizada no tópico posterior, com a entrada em vigor da Lei n.°11.343/06
foram adotadas as expressões drogas e drogas que causem dependência, em
contraposição aos aspectos toxicomania, hábito e entorpecentes, utilizados nas
legislações anteriores.
Nesse sentido, o artigo 28 da Lei de Antidrogas passa a
5
descrever a conduta de trazer consigo ou adquirir drogas que
causem dependência para consumo pessoal. Expondo o
porquê dessas alterações [...] a Organização Mundial de Saúde
considerou
os termos “toxicomania”, “hábito”
e
“entorpecentes” como impróprios e preferiu adotar as
expressões “dependência” e “drogas que determinam
dependência” – dependence e dependence producting drugs
– classificando a dependência pelo tipo de substância
consumida: dependência morfínica, dependência afetamínica,
dependência cocaínica (GRECO; RASSI, 2011, p.12).
Andrade (2017) ressalta que, por questões didáticas, as expressões que
caíram em desuso com a entrada em vigor do novel diploma. Destarte, toxicomania,
segundo a Organização Mundial da Saúde, consiste em um estado de intoxicação
periódico ou crônico, nociva ao indivíduo e à sociedade, pelo consumo de uma
droga natural ou sintética.
Constitui um vício desenfreado que tende ao aumento do uso da droga,
causando desordem psíquica ou física em decorrência de seus efeitos. Ao passo
que entorpecente, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
consiste na substância que pode determinar dependência física ou psíquica
19
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relacionada, como tal, nas listas aprovadas pela Convenção Única sobre
entorpecente. (ANVISA, 1998).
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Assim, são as substâncias que agem sobre o córtex cerebral, capazes de gerar
estados de necessidade tóxica, distúrbios de abstinência, dentre outros efeitos.
(OMS, 2004).
Conforme Andrade (2017) o observatório brasileiro de informações sobre
drogas, defini a origem etimológica da palavra droga advém de drogg, que provem
da Holanda antiga e tem o significado de folha seca. Certamente, muito dos
medicamentos daquela época utilizavam vegetais em sua constituição.
Segundo a Organização Mundial da Saúde a definição das drogas
consubstancia-se em qualquer substância que não seja produzida pelo organismo
e que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando
alterações em seu funcionamento. (OMS, 2006).
Este conceito decorre da toxicologia, vertente da farmacologia que se atém
aos efeitos decorrentes do contato das pessoas com as substâncias psicotrópicas.
(BRASIL, 2019).
Nogueira (2017) salienta que, as pesquisas realizadas por esse ramo científico
demonstram que, dependendo da forma com que são utilizadas, todas as
substância podem causar danos. Essa afirmativa se baseia nos efeitos decorrentes
da sua utilização no sistema nervoso central (SNC), assim, em decorrência dessas
alterações no comportamento e na mente das pessoas, podem ser classificadas em
drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade mental.
As drogas depressoras da atividade mental causam diminuição da atividade
global ou de setores específicos do sistema nervoso central. Reduz a atividade
motora, a reação relacionada às sensações de dor e ansiedade. Certamente, são
exemplos dessas substâncias o álcool etílico, os barbitúricos (derivados do ácido
barbitúrico), os benzodiazepínicos, os opioides (morfina, heroína, codeína), os
solventes ou inalantes (éter etílico e o clorofórmio). (BRASIL, 1998).
Fonte (2006) cita que, em relação às drogas estimulantes da atividade mental,
estas aumentam o exercício de determinados sistemas neuronais, havendo como
consequência a potencialização do estado de atenção, insônia e aceleração dos
processos psíquicos. Encontram-se insertos nessa categoria, o tabaco, que é lícito e
regulamentado no Brasil, causador de doenças cardiovasculares, respiratórias,
dentre outras, a cafeína, as anfetaminas (substâncias sintéticas, ou seja, produzidas
20

www.conteudojuridico.com.br

quimicamente), e a cocaína que é extraída de uma planta nativa da América do Sul,
coloquialmente conhecida como “coca” (Erythroxylon coca).
As drogas perturbadoras da atividade cerebral, em linhas gerais, causam
alterações no funcionamento cerebral e, por tal motivo, denominadas de
alucinógenas (as pessoas vêem, ouvem ou sentem algo que não condiz com a
realidade). (OMS, 2004).
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A maconha cujo nome cientifico é Cânnabis sativa, a qual possui como
principal substância motivadora dos efeitos psíquicos o tetraidrocanabinol (THC).
Igualmente, estão alocados nesta categoria os alucinógenos, como por exemplo, o
ecstasy, a dietilamina do ácido lisérgico (LSD), e cogumelos que produzem
psilocibina. (BRASIL, 2019).
Segundo Marques (2001) enfrentado do tema com base na toxicomania,
doravante, perscrutar-se-á a definição das drogas em sua vertente jurídica. Assim
sendo, do ponto de vista legal, estas podem ser lícitas ou proibidas. As primeiras
são aquelas - regulamentadas ou não - comercializadas em conformidade com a
lei, em contrapartida, as substâncias ilícitas são as proscritas pelo ordenamento
jurídico.
5
Vale ressaltar que, o álcool, modelo de substância permitida, que a depender
do nível no sangue pode causar morte por parada respiratória, apenas pode ser
vendido para os maiores de 18 anos.
Moraes; Barreto Neto (2017) salienta outro exemplo, seriam alguns
medicamentos que só podem ser utilizados mediante prescrição médica. Pelo
contrário, o crack, a cocaína, a maconha, dentre outros entorpecentes, são proibidos
pelas normas brasileiras.
1.3 Aspecto Histórico
Em sintonia com o modelo internacional de combate às drogas, capitaneado
pelos Estados Unidos, o Brasil desenvolve ações de combate e punição para reprimir
o tráfico.
Essa habilidade, porém, vem desde os tempos de colônia. As Ordenações
Filipinas, de 1603, já previam penas de confisco de bens e degredo para a África
para os que portassem, usassem ou vendessem substâncias tóxicas. O país
continuou nessa linha com a adesão à Conferência Internacional do Ópio, de 1912.
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A visão de que as drogas seriam tanto um problema de saúde quanto de
segurança pública, desenvolvida pelos tratados internacionais da primeira metade
do século passado, foi paulatinamente traduzida para a legislação nacional. Até que,
em 1940, o Código Penal nacional confirmou a opção do Brasil de não criminalizar
o consumo.
A dependência de drogas é considerada doença e, ao contrário dos
traficantes, os usuários não eram criminalizados, mas estavam submetidos a
rigoroso tratamento, com internação obrigatória.
Desde o surgimento das primeiras civilizações já se utilizava droga, dentre os
relatos históricos do tema, existe a mitologia greco-romana que associava o vinho
às divindades. É de salutar relevância, ainda na antiguidade, as passagens bíblicas
sobre o assunto, demonstrando o uso das drogas entre os hebreus.
Neste sentido podemos acompanhar que:
Tanto a história bíblica quanto as mitologias grega e romana
trazem relatos acerca do uso de bebidas alcoólicas. Temos o
exemplo do patriarca Noé (Gênesis 9.20-21); Dionísio da
mitologia grega; e Baco, da mitologia romana. Baco era crido
como filho de Júpiter e Sêmele, e considerado o deus do
vinho e da fecundidade. Entre os romanos, de três em três
anos, celebravam-se festas de honra a Baco, as bacanais. Baco
é também conhecido por Liber, porque o vinho, alegrando o
espírito, livra-o momentaneamente de toda preocupação. As
outras designações são: Jacus, Tioneus e Leneus. (SILVA;
BONINI; LAVORENTI, 2011, p.865).
Percebe-se que o álcool, desde os primórdios, é conhecido e utilizado pelos
homens como droga. Observa-se que, sendo muito popular, é tolerado pelas
primeiras civilizações, fato que é motivo para este ser aceito até os dias atuais, desde
que sob certas circunstâncias, tais como, não utilizar a droga, quando do controle
de veículos automotores.
No entanto, não apenas o álcool era utilizado na antiguidade, diversas
drogas eram, também, desenvolvidas, tais como o ópio, maconha e a coca, inclusive
no continente americano, com os incas e os astecas, no continente africano, sendo
em muitos casos a droga ligada a cultos religiosos.
1.4 Evolução Legislativa no Plano Internacional
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No começo do século XX, iniciaram-se as primeiras tentativas de se
estabelecer normas de Direito Internacional, sobre a repressão e o comércio de
drogas entre as nações. A primeira delas foi conferência de Xangai, cuja principal
causa foi o conflito ocasionado pela venda de ópio na China. A dita Guerra do Ópio
ocorreu, principalmente, por causa da proibição pelo governo chinês da venda de
ópio em seu território, cujo principal fornecedor era a Inglaterra, que através de
suas colônias na atual Índia onde produziam ópio, que, por mais absurdo que
pareça, forçava o comércio de uma substância que em seu país era proibida. No
entanto, não fora estabelecido entendimento entre as nações na conferência de
Xangai.
Com maestria aponta:
Apesar de o uso de substâncias entorpecentes ser tão antigo
quanto a humanidade, apenas no século passado foram feitas
as primeiras tentativas de controle e repressão em âmbito
polinacional. A primeira delas foi com a conferência de
Xangai, em 1909, que reuniu 13 países para tratar do
problema do ópio indiano infiltrado na China. Essa
5
conferência internacional, porém, não produziu resultados
práticos. Em dezembro de 1911, reuniu-se em Haia a primeira
Conferência Internacional do Ópio, a qual resultou, em 1912,
numa convenção internacional prejudicada em sua execução
pela I Grande Guerra, tendo entrado em vigor apenas em
1921. Com a criação da Sociedade das Nações, sua Convenção
constitutiva (art. 23, c) reconheceu a atribuição de elaboração
de acordos sobre o tráfico de ópio e outras drogas nocivas,
tendo sido criada em fevereiro de 1921 a “Comissão
Consultiva do ópio e drogas nocivas”. Ainda vinculadas às
Sociedades das Nações, mais cinco conferências foram
realizadas: a de 1924, da qual surgiu, em 1925, o acordo de
Genebra, tornou a realidade os dispositivos da Conferência de
Haia de 1912, tendo sido revista na Conferência de Bangkok
em 1931, ainda em 1924, em novembro, nova Conferência
realizou-se em Genebra, à qual comparecem, além dos
membros da Sociedade das Nações, os Estados Unidos e
Alemanha, tendo sido, nesta Conferência, ampliando o
conceito de substância entorpecente e instituído sistema de
controle do tráfico internacional por meio de certificados de
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importação e autorização de exportação, em 1931 e 1936,
também em Genebra, duas novas Conferências foram
realizadas, ficando estabelecida a obrigação de os Estados
participantes tomarem as providências para proibir, no
âmbito nacional, a disseminação do vício. (GRECO FILHO,
2011, p.73-74).
Após a Segunda Grande Guerra, em decorrência do grande holocausto, do
grande número de mortos, da perturbação política e social, houve um aumento no
uso de drogas. A Organização das Nações Unidas, entidade internacional que surgiu
em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o fim de substituir a antiga
Sociedade (ou Liga) das Nações, observando o alto índice de uso de drogas, realizou
diversas convenções, em 1948, em Paris, em 1952, em Nova Iorque, em 1961, a mais
importante, a Convenção Única de Nova Iorque sobre Entorpecentes.
1.5 Elaboração de uma Lei antidrogas no âmbito mundial
O mundo preocupado com uso indiscriminado de drogas entre suas
fronteiras após várias convenções conduzido pela ONU começa a consolidar
ferramentas de combater ao tráfico transnacional e medidas com Leis internas mais
duras e medidas mais coercitivas.
Segundo Kuhsler citando João Vieira faz referência Lei antidrogas:
As drogas, que hoje constituem um verdadeiro flagelo social,
até a primeira década do século XX, tinham livre circulação, e
drogar-se era uma escolha puramente individual, sem ser
crime, e as pessoas assim faziam, por atitude estética e
existencial. Como advento dos psicotrópicos (drogas que
atuam sobre a mente), o seu abuso adquiriu características de
uma doença social epidêmica, havendo a necessidade de
estudos, de medidas restritivas à ingestão de drogas
estupefacientes, especialmente entre a juventude, reforçando
uma luta que não é apenas de um país, mas de toda a
civilização. E o Estado usa o seu direito subjetivo de punir,
tendo em vista o equilíbrio social e sua preservação, como de
proteger um bem público, que é a saúde. O comércio
clandestino ou facilitação de uso de entorpecentes, conforme
dispunha o diploma legal, estava apenas incluso no código,
dentro dos crimes contra a saúde pública, isto é, crimes de
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perigo comum, enquadráveis na classe geral de crimes contra
a incolumidade pública. (KUHSLER, 2017, p.17).
1.6 Legislação no Plano Interno
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No plano interno, a primeira legislação aplicável ao nosso território, quando
ainda era colônia de Portugal, ao tratar do tema drogas foram as Ordenações
Filipinas elaboradas no governo de Dom Filipe I, sendo uma reforma das
Ordenações Manuelinas. No entanto, só foi estabelecida e impressa no poder de
Dom Filipe II.
De acordo Ribeiro (2012, p.26), "no cenário nacional, o ponto de partida para
a regulamentação de matéria semelhante se deu através do Decreto nº. 11.481 de
10 de fevereiro de 1915, que estipulou a adesão do país da Convenção Internacional
do Ópio".
Vicente Greco Filho explica que na década de 1930 houve o
advento de novas Conferências que objetivaram cessar a
dependência de substâncias ilícitas, o que resultou num freio
à produção com objetivos científicos e medicinais. Através de
5
decreto promulgado no Brasil em 1964, o país aderiu a
Convenção Única de Nova York. Nesse viés, nota-se que a
busca e aprimoramento no combate ao tráfico de drogas
tornou-se mais severo. Inicialmente, o governo passou a dar
atenção somente às substâncias entorpecentes de
conhecimento popular (como o exemplo da maconha e da
cocaína), deixando de lado as drogas de conhecimento mais
recente, tais como LSD e anfetaminas. (GRECO FILHO, 1984,
p.35).
Mais foi 1932 que segundo Rodrigues (2006) no governo de Getúlio Vargas,
através do Decreto nº. 20.930/32 que houve a regulamentação de dispositivos que
tipificaram um rol de substâncias consideradas ilícitas e entorpecentes. Nesse
mesmo diploma houve uma ruptura jurídica, pois foi quando a dependência
química passou a ser tratada como uma doença, o que facilitou o tratamento e
posteriormente o seu respectivo combate.
Para ilustrar melhor no tocante Vieira (2004) salienta o comércio clandestino
ou facilitação de uso de entorpecentes, há o art. 281 do Código Penal de 1940, o
qual mostra que a legislação tinha um interesse maior em combater, usando dos
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meios penais, o tráfico de drogas, e o usuário ou dependente químico era tratado
como um doente. Dita o mencionado dispositivo:
Art. 281. Importar ou exportar, vender ou expor à venda,
fornecer, ainda que a título gratuito, transportar, trazer
consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou, de qualquer
maneira, entregar a consumo substância entorpecente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de dois a dez
contos de réis.
§ 1º Se o agente é farmacêutico, médico ou dentista:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, de três a doze
contos de réis.
§ 2º Incorre em detenção, de seis meses a dois anos, e multa,
de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, o médico ou
dentista que prescreve substância entorpecente fora dos
casos indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente
maior do que a necessária, ou com infração de preceito legal
ou regulamentar.
§ 3º As penas do parágrafo anterior são aplicadas àquele que:
I - Instiga ou induz alguém a usar entorpecente;
II - utilizar local, de que tem a propriedade, posse,
administração ou vigilância, ou consente que outrem dele se
utilize, ainda que a título gratuito, para uso ou guarda ilegal
de entorpecente;
III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o
uso de substância entorpecente.
§ 4º As penas aumentam-se de um terço, se a substância
entorpecente é vendida, aplicada, fornecida ou prescrita a
menor de dezoito anos. (BRASIL, 1940).
Segundo Ribeiro (2012) em 1971 o LSD e demais drogas de conhecimento
mais recente passaram a ser reconhecidos como substâncias entorpecentes ilícitas
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de fato pela Convenção de Viena. Contudo, foi no ano de 1988 que as medidas de
proibição e combate às drogas tornaram-se mais fortes e eficazes, fato ocorrido na
Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ocasião em que houve a ratificação dos tratados
anteriores e o comprometimento em aumentar os esforços no combate ao tráfico
de drogas.
1.7 A Lei nº. 11.343/2006 Qualificação como Usuário
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A lei de drogas trouxe inovação pois, qualifica o usuário e diferencia do
traficante dando a ele a possibilidade de procura os meios para tratamento contra
o uso abusivo e sua dependência química que afeta sua pessoa, família e a
sociedade.
A Lei nº. 11.343, foi publicada em 23 de agosto de 2006 e passou a vigorar
em 08 de outubro de 2006, o que gerou a revogação total das Leis nº. 6.368/1976
e 10.409/2002, trazendo uma nova disciplina acerca da questão relativa ao uso e ao
tráfico de drogas, além de trazer significativas mudanças em relação às sanções
penais para os crimes nela contidos. (BRASIL, 2006).
5

Segundo Rubick (2008) entre suas principais inovações, em um comparativo
com as legislações anteriores, foi à imposição de medidas de prevenção ao uso
indevido, bem como medidas para a reinserção social dos usuários e dependentes.
Tão logo, o advento da referida Lei, levantou-se uma pulsante divergência
doutrinária, sendo ela, a respeito de ter ocorrido uma despenalização, ou até
mesmo, uma descriminalização da conduta de portar drogas, destinadas ao
consumo próprio.
Gomes (2007) relata que, o delito para o usuário ou portador de drogas se
trata de infração suigeneris, inserida no âmbito do Direito judicial sancionador, não
sendo norma administrativa, nem penal, uma vez que, de acordo com a Lei de
Introdução ao Código Penal, artigo 1º, só há crime se for prevista pena privativa de
liberdade, alternativa ou cumulativamente, o que não ocorre no artigo 28 da Lei nº.
11.343/2006. Desse modo, em seu entendimento, a conduta, havia perdido o
caráter delitivo.
A Lei nº. 11.343/06 qualifica o usuário ou portador de drogas em seu artigo
28, o qual possui e seguinte redação:
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
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autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
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III - medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu
consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas
à preparação de pequena quantidade de substância ou
produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo
pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo
serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II
e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo
de 10 (dez) meses.
§ 5o A prestação de serviços à comunidade será cumprida em
programas comunitários, entidades educacionais ou
assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres,
públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem,
preferencialmente, da prevenção do consumo ou da
recuperação de usuários e dependentes de drogas.
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a
que se refere o caput, nos incisos I, II e III, a que
injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetêlo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II – multa
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§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à
disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de
saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento
especializado. (BRASIL, 2006).
2 UM COTEJO ANALÍTICO AO CONSUMO DE DROGAS FRENTE AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS SOB O PRISMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
2.1 Posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao RE 430.105/RJ
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O STF tem mostrado preocupação com a problemática ao que porta a droga
para consumo próprio tendo uma posição despenalização sendo considerada mais
amena.
No que se refere à natureza jurídica da conduta de portar drogas para
consumo pessoal, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no julgamento de
Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 430.105/RJ. As considerações
levantadas pelo Ministro Sepúlveda Pertence em relação ao art. 28 da Lei nº.
11.343/06 foram no sentido de que houve uma despenalização, já que houve a
adoção de sanção mais amena para a conduta estipulada no mencionado
5
dispositivo. Como resultado do Julgamento da Questão de Ordem temos o
seguinte:
I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da Lei nº.
11.343/06: natureza jurídica de crime.
1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério
que permite distinguir quando se está diante de um crime ou
de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária
superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou
estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da
Lei nº. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da
liberdade, a qual constitui somente uma das opções
constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora
(CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII);
2. Não se pode, na interpretação da Lei nº. 11.343/06, partir
de um pressuposto desapreço do legislador pelo "rigor
técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as
infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo
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denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes.
(Lei nº. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30);
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3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode
emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em
linha de princípio, somente disposição expressa em contrário
na Lei nº. 11.343/06 afastaria a regra geral do Código Penal
(Código Penal, art. 12);
4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo
de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito
estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo,
possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata
da pena de que trata o art. 76 da Lei nº. 9.099/95 (art. 48, §§
1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as
regras do art. 107 e seguintes do Código Penal (Lei nº.
11.343/06, art. 30).
6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como
exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade.
7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a Lei nº.
11.343/06 não implicou abolitio criminis (Código Penal, art.
107);
II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da Lei nº.
11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem
qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário
julgado prejudicado. 44.3433011.343 (430105 RJ, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Data de Julgamento: 13/02/2007,
Primeira Turma, data de Publicação: DJe-004 Divulg
26/04/2007 public 24042007 DJ 27/04/2007 PP-0069 Ement
Vol-02273-04 PP-00729 RB v. 19, n°. 523, 2007, p. 17-21 RT v.
96, n. 863, 2007, p.516-523).
3 ANÁLISE DO ARTIGO 28 DA LEI DROGAS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA DE 1988
3.1 A constitucionalidade do Art. 28 da Lei Antidrogas - RE 635.659/SP
Quanto à constitucionalidade podemos citar o art. 5º da CF/88 no inciso II,
X, XXXV, XXXIX, LIV, LVII. Note que a Constituição preconiza como defesa premente
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os direitos individuais do cidadão não deixado de fornece aporte para que seus
direitos sejam protegidos frente a qualquer inclusive o próprio Estado em possíveis
excessos que possam ser cometidos pelos seus agentes.
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No ano de 2011 o STF reconheceu Repercussão Geral no RE 635.659/SP. O
Recurso foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e teve como
objetivo questionar a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006, vez que
o dispositivo faria menção apenas à conduta praticada pela própria pessoa em seu
íntimo e, portanto, além da intimidade e da vida privada, o art. 28 estaria ofendendo
o princípio da lesividade.
Garcia (2012) alega que o art. 28 da Lei Antidrogas agride a intimidade, bem
como sua privacidade – princípios estipulados no inciso X do art. 5° da Constituição
Federal, visto que os atos de um indivíduo, quando praticados em seu íntimo e sem
prejudicar terceiros, devem ser tratados com a absoluta consciência e liberdade do
mesmo. Segundo o autor, o Estado tem o dever de não se intrometer na vida íntima
de cada indivíduo e assegurar para que sua privacidade não seja violada. Garcia
conclui expondo que, caso a conduta do indivíduo ultrapasse o íntimo e pessoal,
atingindo terceiros, está este a responder por conduta diversa do que o estipulado
5
no art. 28 da Lei nº. 11.343/2006.
Melhor explica o acórdão do Plenário Virtual que reconheceu a Repercussão
Geral no RE em comento, in verbis:
REPERCUSSÃO GERAL NO RE 635.659/SP:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Defensor
Público-Geral do Estado de São Paulo contra acórdão do
Colégio Recursal do Juizado Especial Cível de Diadema/SP
que, por entender constitucional o art. 28 da Lei nº.
11.343/2006, manteve a condenação pelo crime de porte de
drogas para consumo pessoal.
Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102,
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, alega-se violação
ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.
O recorrente argumenta que o crime (ou a infração) previsto
no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 ofende o princípio da
intimidade e vida privada, direito expressamente previsto no
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artigo 5º, X da Constituição Federal e, por conseguinte, o
princípio da lesividade, valor basilar do direito penal. (fl.153).
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Observados os demais requisitos de admissibilidade do
presente recurso extraordinário, passo à análise da existência
de repercussão geral.
No caso, a controvérsia constitucional cinge-se a determinar
se o preceito constitucional invocado autoriza o legislador
infraconstitucional a tipificar penalmente o uso de drogas
para consumo pessoal.
Trata-se de discussão que alcança, certamente, grande
número de interessados, sendo necessária a manifestação
desta Corte para a pacificação da matéria.
Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e
jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido, entendo configurada a repercussão geral da
matéria.
No entanto, conforme mencionado anteriormente no assunto tratado a
respeito da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 430.105/RJ, o Supremo
Tribunal Federal já havia se posicionado alegando constitucionalidade do art. 28,
considerando que o dispositivo não fere o art. 5°, XLVI e XLVII da CF/88. Salienta-se
que o RE 430.105/RJ, no voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, que
considera a constitucionalidade do mencionado dispositivo, teve manifestação
anterior à Repercussão Geral do RE 635.659/SP.
Acreditam que o legislador de fato descriminalizou o
conteúdo legal ao abolir a pena de restrição de liberdade para
a conduta de portar drogas para uso próprio e afirmam que a
intimidade do usuário de substâncias entorpecentes sempre
será rompida quando estiver consumindo drogas, uma vez
que o fato pode desestabilizar toda uma família e pessoas ao
seu redor, entendimento que acabou contrariando o acórdão
do RE 635.659/SP. (MENDONÇA; CARVALHO, 2008, p.52).
Destarte coaduna, Greco (2009, p.133) "alega que o usuário de drogas coloca
a saúde pública em perigo, uma vez que o mesmo é um fator importante na difusão
de substâncias ilícitas".
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Após analisar os acórdãos trazidos, é possível afirmar que o
Tribunal de Justiça de São Paulo tem posicionamento idêntico
ao STF e STJ defendendo que não houve descriminalização da
conduta de portar drogas para consumo pessoal. Cezar
Bitencourt também acredita que as condutas de usar e portar
drogas para consumo pessoal não foram fatores que levaram
à descriminalização, uma vez que ambas as condutas
continuam sendo infração penal, porém Luiz Flávio Gomes
acredita ter ocorrida uma descriminalização, pois o art. 28 da
Lei Antidrogas tornou extinto o fato criminal da conduta típica
do mencionado dispositivo. Na Questão de Ordem no
Recurso Extraordinário 430.105/RJ, em relação ao art. 28 da
Lei nº. 11.343/2006, entende-se que houve despenalização.
Nos casos apresentados a respeito da falta grave, o réu não
pode ser considerado primário depois de ser condenado por
conduta estipulada no art. 28, logo que a atual Lei Antidrogas
não excluiu a conduta de portar drogas para consumo pessoal
do diploma legal, porém mudou a maneira de puni-la,
5
considerada ainda uma conduta criminosa e, assim, é tratada
como falta grave. Já, no caso apresentando a respeito do
instituto da reincidência, o réu foi condenado a cumprir a
pena em regime fechado, já que ele era reincidente, pois já
havia sido condenado anteriormente por conduta tipificada
no art. 28 do mencionado diploma. (BRASIL, 2006).
O RE 635.659/SP, por sua vez, discutiu a constitucionalidade
do art. 28 e foi considerado em Repercussão Geral que o
mencionado dispositivo agride a intimidade e a privacidade
do indivíduo, no entanto, Mendonça e Carvalho afirmam que
a intimidade do indivíduo que usa drogas sempre será
rompida pelo fato de ainda ser considerada conduta típica e
de que seus efeitos atingem toda uma família. Greco Filho
afirma que, mesmo rompendo a intimidade do indivíduo que
usa drogas, é considerado que tal conduta coloca a saúde
pública em perigo e agrega na difusão de substâncias ilícitas.
Foi apresentado ainda, na discussão da constitucionalidade
do art. 28, o posicionamento do STF no RE 430.105/RJ, que
considerou que o art. 28 não fere os dispositivos do art. 5°
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XLVI e XLVII da CF/88, alegando constitucionalidade do
mesmo. Dessa maneira, além da posição do STF na Questão
de Ordem do RE 430.105/RJ, levou-se em consideração a
colocação de Greco Filho por ser a mais relevante e a mais
acertada para a discussão, entendendo-se que o art. 28 não
fere a Constituição Federal. (BRASIL, 2006).
Em seguida, após fazer um apanhado sucinto do que foi discutido até então,
chegar-se-á a conclusão se houve descriminalização ou despenalização da conduta
tipificada no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.
CONCLUSÃO
No sentido de proceder à máxima efetividade das regras e dos princípios
constitucionais, inicia-se o desprendimento acerca da legalidade estrita, criticandose o saber derivado do positivismo dogmático. Merece ser dito o excelso papel da
criminologia crítica nos sintomas sociais contemporâneos, mormente em relação às
drogas, cujo campo de estudo desemboca nas questões atinentes aos desvios
puníveis.
As normas legais têm de ser, imperiosamente, interpretadas à luz da
Constituição Federal de 1988 e, no caso do crime em tela deve ser reinterpretado
para se adequar ao desiderato do Estado Democrático. Consoante fora construído
nesse trabalho, a criminalização do adquirir/portar estupefacientes para uso pessoal
não resiste após sua análise crítica com base nos princípios constitucionais da
igualdade, da privacidade e intimidade, da lesividade e da dignidade humana.
A questão problemática do consumo de substâncias entorpecentes se
perpetua na sociedade há muito tempo, situação que se agravou,
consideravelmente, com o passar dos séculos. O comércio de tais substâncias nem
sempre foi ilícito, sendo inclusive, por certo período, moeda de troca nos comércios
de importação e exportação marítima, como foi o caso do ópio, no final do século
XIX, oportunidade em que ocasionou a maior epidemia de consumo de drogas.
Contudo, após anos de experiência e manutenção dessa política proibitiva,
constata-se que tal método, é ineficiente aos fins a que se destina, pelo contrário,
intensifica os danos atinente ao consumo de drogas. O insucesso deste tipo de
política proibicionista é evidente, por esta razão, se faz necessária uma nova
abordagem, que se busque por outras alternativas, que venham a potencializar e
tornar eficaz o enfrentamento aos malefícios causados pelas drogas.
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No Brasil, desde o princípio, apostou-se em uma política repressiva, como
forma de inibir usuários e traficantes, impondo a eles duras sanções penais. As
demais legislações pátrias que vieram a seguir, mantiveram a criminalização ao
consumo de drogas. Atualmente, a Lei nº. 11.343, de 2006, é a norma vigente,
relativa às ações relacionadas às drogas. O artigo 28 desta prevê como crime as
condutas de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, submetendo, aos que incorrem neste tipo, penas restritivas
de direito e advertência, adversas de qualquer tipo de penas privativas de liberdade,
conforme, anteriormente, previstas.
Fato é que tal dispositivo causa divergência jurídica e doutrinária, visto que
discute o bem jurídico tutelado pela norma, o reflexo causado na saúde pública e
na saúde individual do usuário, e principalmente, a ausência de legitimidade da
intervenção do Estado na vida privada do indivíduo, que ao fazer uso de substância
ilícita não afeta nenhum bem jurídico se não, apenas, a sua própria saúde. As
lacunas deixadas pela disposição do artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, bem como, a
indevida e ineficaz criminalização do usuário de drogas, esbarra e causa violação a
5 consagradas pela Constituição Federal de 1988,
preceitos e garantias fundamentais
sendo este o fundamento e o amparo basilar da tese que entende o dispositivo
como inconstitucional.
Para respeitarmos o Estado Democrático de Direito, deve-se promover uma
sociedade equânime que prime pelo reconhecimento da diversidade de valores e
comportamentos, ora, democracia é justamente isso, tratar de forma igual e garantir
o respeito às minorias ideológicas, até porque todos os seres humanos estão
imantados pela dignidade humana.
Não obstante o adquirir/portar drogas para consumo pessoal ainda ser
considerado crime pelo Supremo Tribunal Federal, ressalta-se que a Corte Superior
se debruça sobre o Recurso Extraordinário (RE) 635659 em que se discute a
inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Pedido de vista do ministro
Teori Zavascki suspendeu o julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão
geral.
Em voto-vista apresentado ao Plenário, o ministro Fachin se pronunciou pela
declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006, que
criminaliza o porte de drogas para consumo pessoal, restringindo seu voto à
maconha, droga apreendida com o autor do recurso. O ministro explicou que, em
temas de natureza penal, o Tribunal deve agir com auto contenção, “pois a atuação
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fora dos limites circunstanciais do caso pode conduzir a intervenções judiciais
desproporcionais”.
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O ministro Roberto Barroso também limitou seu voto à descriminalização da
droga objeto do RE e propôs que o porte de até 25 gramas de maconha ou a
plantação de até seis plantas fêmeas sejam parâmetros de referência para
diferenciar consumo e tráfico.
Portanto, sinaliza a Suprema Corte de considerar inconstitucional o
portar/adquirir drogas para consumo pessoal seguindo uma tendência mundial em
considerar a derrocada da guerra contra as drogas, causadora de milhares de
mortes a cada ano no Brasil e no mundo.
Perceba que houve a descriminalização e com a figura típica do portador de
uso de drogas para fins pessoais ficou aturdida a comparecimentos e não há prisão
apenas medidas no sentido de trazer o consumidor que reconheça que está doente
e precisa de tratamento, pois, o seu uso de entorpecentes apesar que seja de uso
pessoal afeta a família e a sociedade trazendo transtornos e prejuízos a todos. Neste
sentido é preciso enfrentar com medidas que realmente funcionem, o adicto não
tem consciência que prejudica os outros ao derredor é necessário o suporte do
Estado para coibir e recuperar, tratando as pessoas acometidas. Quanto viés
constitucional vejamos nem Lei pode ser imutável e suprema temos que aplicar o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade ou seja equilíbrio e bom senso para
tratar deste tipo situação a cada caso concreto.
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PODE O AGENTE POLICIAL ATENDER O CELULAR DO ACUSADO?
LEONARDO DE TAJARIBE RIBEIRO HENRIQUE
DA SILVA JUNIOR, o autor: Acadêmico do
curso de direito da Universidade Cândido
Mendes - Campus JPA.
No contexto de operações policiais deflagradas pelos órgãos de segurança
pública, entendidos estas como as policiais ostensivas, como a Polícia Militar, e a
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polícia judiciária como a Polícia Civil e Federal, é comum e esperada a apreensão de
pertences pessoais de posse do ora suspeito, como carteira, cordão, pulseiras e
celulares.
Desta forma, e conforme se sabe, todos os bens, pessoais ou não,
encontrados de posse do suspeito no momento de sua captura devem ser
discriminados em laudo de apreensão no momento de sua apresentação em sede
policial, devidamente assinado pela autoridade policial e por agentes de polícia que
participaram da diligência.
Entretanto, algumas situações
5
práticas podem se verificar no momento da
captura, as quais exigem reações rápidas por parte dos agentes operacionais, os
quais não detém tempo suficiente para pesquisar na vasta jurisprudência acerca da
legalidade dos atos praticados.
Compreensível, portanto, alguns excessos cometidos, mas não justificável.
Logo, no caso do celular apreendido de posse do suspeito capturado receber
uma chamada telefônica no curso da captura, quando o sujeito já se encontra
detido, qual deveria ser a atitude do agente policial? Entregar o celular para o
capturado atender, eis que objeto pessoal e, portanto, de uso pessoal e privado, ou
atender o telefone?
Este foi o tema discutido no mérito da recente decisão no HC 446.102/SC,
julgado pelo STJ, em 04/06/2019.
Na ocasião, os Ministros, sob relatoria do Ministro Ribeiro Dantas,
apreciaram um caso em que a ação policial foi procedida após denúncia anônima
de que em determinada localidade se realizava a venda de entorpecentes, em
residência que já era conhecida pelos agentes policias por esta prática.
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Consta nos autos do referido processo que os policias, ao chegarem a
localidade, presenciaram o acusado empreendendo fuga, tendo os policias obtido
êxito em captura-lo, encontrando junto a si vasto material entorpecente. Todavia,
durante a imobilização do réu, seu celular teria recebido uma chamada telefônica,
sendo prontamente atendido por um dos policiais que realizavam a captura.
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Ao atender o celular o agente teria escutado, do outro lado da linha, uma
mulher ordenar que o detentor do aparelho celular se desfizesse do “bagulho” e a
encontrasse em determinada localidade, próxima aquela em que estava.
Chegando ao local indicado, os policiais teriam encontrado a mulher que
realizou a ligação, a qual levou a equipe até sua casa, onde teria sido descoberta
maior quantidade de material entorpecente.
Neste caso, no que se refere a possibilidade de realização de buscas na
residência do acusado sem o competente mandado a priori necessário, encontrase pacífico o tema, presenciada sua consolidação na jurisprudência dos tribunais
superiores no tocante a possibilidade de ingresso dos policiais na residência sem
apresentação do mandado de busca e apreensão, considerando a natureza
permanente do delito de tráfico de drogas nas modalidades “guardar ou ter em
depósito”, presentes fundadas razões para ensejar o referido ingresso.
Isto posto, superada a análise sem a exigência de maiores esforços por parte
da Corte para fundamentar o decisium, esta passou a apreciação acerca da
possibilidade do agente policial atender o celular do capturado, entendendo pela
validade do ato, visto que, por não se tratar de caso de interceptação telefônica,
não havendo acesso ao conteúdo contido no telefone do acusado, não se aplicaria
os requisitos exigidos pela lei 9.296/1996, o que legitimaria a ação policial.
Segue trecho da ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE
ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO
TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU.
PROVA

LÍCITA.

NÃO

OCORRÊNCIA.

NULIDADE

POR

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA
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CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
6. No caso em questão, porém, conforme pontuado pelo
Tribunal a quo, não houve devassa do conteúdo do celular do
acusado preso em flagrante. Ocorreu, em suma, que "(...) na
realidade, o telefone de Adriano tocou durante a sua
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imobilização pelos agentes públicos e, imediatamente, foi
atendido por um dos policiais. A partir disso, surgiu a forte
suspeita de participação da apelante na conduta criminosa,
por ser a interlocutora e iniciar o diálogo antes mencionado”.
7. Há jurisprudência desta Corte Superior reconhecendo a
legalidade de tal conduta – atender ligação proveniente do
celular do acusado durante o flagrante – a uma porque não
se verifica
quadro de interceptação, pois não estão
5

presentes os requisitos da Lei n. 9.296/1996, a outra pois
tem se entendido que em tal cenário há escorreito
procedimento policial, a legitimar a ação.
(...)
Importante salientar que tal entendimento já foi adotado preteritamente em
julgados emanados da Corte Cidadã, como é o caso do HC 55.288/MG, e no AREsp
1.244.804/DF.
Em todas as ocasiões, o STJ decidiu que não há ilegalidade consubstanciada
no atendimento de ligação recebida pelo celular do acusado por parte dos agentes
policias, considerando que os atos foram cometidos no curso de operação policial
e o acusado estava sob posse de entorpecentes, bem como que o ato fazia parte
da apuração da prática criminosa.
Nesta conjuntura, o entendimento esposado pela Corte Superior apresentase um tanto quanto sobrepujado do racional e razoável, pois, aparentemente,
considera que excessos infratores à intimidade e privacidade do sujeito de direitos
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são legitimados se o “sujeito” estiver de posse de drogas no curso de operação
policial e o ato contribuir para a “apuração do crime”.
Alcançando degraus mais elevados na lógica apresentada, o território em
que está se dando determinada operação policial poderia ser entendido como uma
zona a parte, algo afastado do território submetido a jurisdição normativa pátria,
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em que se permite o afastamento de postulados normativos e constitucionais,
semelhante ao estado de sítio, no qual permite-se o afastamento de proteções à
privacidade como o sigilo das correspondências.
Aproveitando o gancho da menção ao sigilo das correspondências,
considerável se faz a comparação entre ambas espécies de comunicação. Uma,
rústica e devassada, realizada por meios superados pelo advento tecnológico.
Outra, atual e constante, mundialmente utilizada por sua facilidade, versatilidade e
rapidez.
Por conseguinte, poderia o agente de polícia, no curso de uma operação em
comunidade dominada pelo tráfico de drogas, procedendo a captura de sujeito
possuidor de vasto material entorpecente, violar uma carta por este recebida,
simplesmente porque esta caiu de seu bolso no momento de sua imobilização?
Porventura tal comparação não tenha sido de todo compreensível, e talvez
até pouco prestigiada, contudo, é um convite à reflexão, visto que,
contemporaneamente, quem é que, ao invés de fazer uma ligação interurbana,
envia uma carta pelos correios?
Dispensando-se aqui a obviedade de que cartas não emitem sons ou
vibrações para alertar que estão recebendo mensagens, se faz razoável constatar
que estas precisam ser abertas para que sua mensagem seja interpretada, bem
como aparelhos telefônicos necessitam ser acionados por botões ou deslizes
no touch screen para que a interação telefônica se inicie.
Diante disto, mister se faz indagar sobre qual razoável fundamento as Cortes
Superiores pátrias consideram que o acesso ao conteúdo de mensagens trocadas
por meio de mensageiros instantâneos como o Whatsapp necessita da permissão
do usuário detido e consequente desbloqueio do aparelho, mas desconsideram a
mesma permissão para o acesso a ligações recebidas no momento do flagrante.
44
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DA NECESSIDADE DE UM TRIBUNAL DO JÚRI REGIDO PELA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
GABRIELA MOSCIARO PADUA, o autor:
Advogada. Bacharel pela Universidade
Cândido Mendes do Rio de Janeiro.
Resumo: O presente artigo visa analisar a necessidade de um Tribunal do Júri
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regido pelo princípio da presunção de inocência, o qual acaba sofrendo limitações
na primeira fase deste procedimento.
Palavras-Chave: processo penal; presunção de inocência; garantias constitucionais;
devido processo legal
Abstract: This article aims to analyze the need for a Jury Court governed by the
presumption of innocence principle, which ends up being limited in the first phase
of this procedure.
Key-words: criminal proceedings; presumption of innocence; constitutional
guarantees; due process
Sumário: 1. Introdução. 2. Do princípio da presunção de inocência 3. Da
necessidade de aplicação efetiva do princípio da presunção de inocência no Júri 4.
Conclusão. 5. Referências
1. INTRODUÇÃO
O princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição Federal,
consagra um direito do cidadão de não ser preso injustamente e também um dever
do Estado de prestar o devido processo legal.
No entanto, tal princípio acaba por sofrer limitações quando se está diante da
primeira fase do Tribunal do Júri, uma vez que reina, erroneamente, o in dubio pro
societate, violando assim importantes garantias constitucionais.
Em que pese entenda-se pela constitucionalidade da aplicação deste
subprincípio, a necessidade de indícios probatórios mínimos da autoria e da
materialidade, gerando um dever de racionalidade, conforme recentemente
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, talvez seja o início de uma mudança de
entendimento
2.Do princípio da presunção de inocência
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O princípio da

Presunção

de

Inocência,

reconhecido

inclusive

internacionalmente remonta principais fundamentos que destacam a reforma do
sistema repressivo empreendido pela revolução liberal do séc. XVIII, sua origem vem
do cristianismo, podendo ser destacado como atrelado ao princípio da presunção
de inocência.
A Presunção de Inocência foi consagrada pela Declaração de Direitos do
Homem e do Cidadão, possui dois pontos a serem destacados, de um lado, como
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regra processual, segundo a qual o acusado não é obrigado a fornecer provas de
que é inocente, a qual deve ser tida como, presumida, por outro lado, trata-se
também de regra de tratamento, impedindo desta forma a medidas restritivas da
liberdade do acusado, salvo quando comprovada a sua necessidade
O dever de presunção de inocência, proveniente do direito natural e tido assim
como direito do homem, surgiu como resposta às exigências iluministas, surgindo
assim a necessidade de substituição do procedimento inquisitório por um processo
que assegurasse as devidas garantias
de forma a tutelar os direitos fundamentais,
5
bem como a ampla defesa e o contraditório.

A Constituição assegura o Princípio da Presunção de Inocência no artigo 5º,
inciso LVII, sendo assim, não logrando êxito a acusação, em demonstrar a
culpabilidade do acusado, deve ser este tido como inocente, ressaltando assim o
dever de “in dubio pro reo”. Sobre o tema ressalta Aury Lopes Jr:
Podemos extrair da presunção de inocência99 que a
formação do convencimento do juiz deve ser construído em
contraditório orientando-se o processo, portanto, pela
estrutura acusatória que impõe a estrutura dialética e mantém
o juiz em estado de alheamento (rechaço à figura do
juizinquisidor – com poderes investigatórios/instrutórios – e
consagração do juiz de garantias ou garantidor) (2018; pag.
59)
2.
Da necessidade de aplicação efetiva do princípio da presunção de
inocência no Júri
Em que pese ser constitucionalmente previsto, o princípio da presunção de
inocência acaba sofrendo algumas limitações, principalmente no que tange ao
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Tribunal do Júri. Prova disso foi a decisão do STF[1] no HC 140449/RJ, em que se
entendeu pelo cabimento de execução provisória da pena nas decisões proferidas
por esses tribunais:
“Em primeiro lugar - e já há mais de um precedente da Turma
-, nas condenações pelo Tribunal do Júri, sequer é necessário
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aguardar o julgamento de recurso em segundo grau de
jurisdição, até porque o Júri é soberano e, consequentemente,
o Tribunal de Justiça não tem como substituir a decisão do
Júri. Eventualmente pode anulá-lo, como aliás foi o caso aqui
relatado da tribuna, mas as estatísticas documentam que é
irrisório o número de condenações pelo Júri anuladas pelos
tribunais de justiça. O contrário até acontece com mais
frequência, absolvições que venham a ser anuladas, mas
condenações que venham a ser anuladas é um número
irrisório. Portanto, diante do princípio da soberania do
Tribunal do Júri, o meu entendimento - aqui já esposado pelo
Ministro Alexandre, acompanhado pelos demais, e também a
posição do Ministro Dias Toffoli, hoje Presidente, que a
defendeu publicamente - é de que a condenação pelo
Tribunal do Júri já significa a possibilidade de execução da
pena.”
Tal decisão demonstra clara afronta à presunção de inocência, uma vez
que embora haja a consagração da soberania dos veredictos, tem-se um
julgamento realizado por leigos, podendo inclusive a decisão ser alterada em grau
de recurso, caso por exemplo seja reconhecida alguma nulidade, e neste caso a
execução provisória da pena estaria violando o direito à liberdade e ao devido
processo legal.
Em que pese o Tribunal do Júri em sua primeira fase consagre o princípio do
in dubio pro societate, tal aplicação acaba por violar a própria Constituição, desta
forma, buscando estabelecer limites para a incidência de tal princípio, o STF decidiu
no ARE 1067392/CE[2] que na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista
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da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente
definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado
por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal
ordinário. Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável,
necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento
pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no
sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco
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inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas
incriminatórias.
Assim reconheceu-se a necessidade de se adotar um modelo racionalista da
prova, através da concretização de standards probatórios, constituindo assim um
verdadeiro modelo de constatação, conforme ensina Danilo Knijnik:
O emprego dos modelos de constatação ou standards
permite que se traga ao debate, regrado e inteligível, critérios
decisionais5 importantes (p. ex., o optar o juiz por um indício

ou outro, o entender subjetivamente insuficiente a prova
produzida, o pretender a parte a prevalência de determinada
interpretação ou inferência, etc.), que, até então, não
possuíam um código comum e, de certo modo, ficavam à
margem de uma decisão crítica. (2001; p. 40)
O que se percebe é que talvez se esteja caminhando para uma provável
limitação a esse in dubio pro societate previsto na primeira fase do Tribunal do Júr,
uma vez que Não se pode querer limitar a liberdade do réu em prol de uma
vertente que nem ao menos é consagrada constitucionalmente. O que está por trás
desta exceção existente no procedimento do Júri é um anseio social diante dos
crimes que são julgados neste rito, não podendo, no entanto, um direito social
prevalecer sobre o direito à liberdade, este sim tido como fundamental.
4.Conclusão
Como vivemos em um Estado Democrático de Direito, não pode o direito à
liberdade ser restringindo em face de um direito social a um processo injusto, uma
vez que tendo a acusação o ônus de comprovar, diante de sua pretensão acusatória,

49

www.conteudojuridico.com.br

a culpa de determinado indivíduo e não logrando êxito em tal missão, deve o réu
ser absolvido e ter sua liberdade consagrada.
Em que pede os tribunais entendam pela constitucionalidade do in dubio pro
societate na primeira fase do Tribunal do Júri, tal julgado demonstra um caminho
talvez para uma possível mudança de entendimentos, uma vez que se está diante
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da limitação a este subprincípio, e talvez possamos estar caminhando para um
devido processo legal.
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RESUMO: O instituto das Áreas Rurais Consolidadas, conhecido por anistiar os
desmatadores que cometeram crimes ambientais até 22 de julho de 2008, diminui
a proteção das áreas de preservação permanente, comprometendo os atributos que
justificam a proteção destas áreas e impactando drasticamente nos processos
ecológicos por meio da autorização de benesses arrazoadas como prêmio pelo uso
ilegal destas áreas, que são bens comuns do povo regidos pela regra da
intocabilidade. Analisa-se sob a perspectiva
democrática, a criação das Áreas Rurais
5
Consolidadas, desenvolvendo os aspectos principais das Áreas de Preservação
Permanente e do instituto das Áreas Rurais Consolidadas para, em seguida, analisar
a intervenção estatal na criação do instituto das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas
de Preservação Permanente.
Sumário: Introdução; 1. O ordenamento jurídico na proteção das Áreas de
Preservação Permanente; 2. O instituto das Áreas Rurais Consolidadas; 3. Análise da
intervenção estatal na criação das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de
Preservação Permanente; Conclusão; Referências.
Palavras-chave: Novo Código Florestal - Área de Preservação Permanente - Área
Rural Consolidada - Intervenção Estatal - Democracia

Introdução
As Áreas de Preservação Permanente são objeto de grande preocupação
jurídica diante das suas características imprescindíveis para o equilíbrio do solo, dos
recursos hídricos, do clima e do ecossistema em geral, sendo consideradas como
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espaços especialmente protegidos pela Constituição Federal no artigo 225, §1º,
inciso III.
As Áreas de Preservação Permanente, juntamente com a Reserva Legal, foram
criadas durante o regime militar, pela Lei 4.771/1965, o Código Florestal, que vigeu
até a sua revogação pela atual Lei 12.651/2012. Criadas para serem instrumentos

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

de controle da devastação florestal (ADI 4902, 2013, p. 5), suas definições e
relevâncias ecológicas foram mantidas na atual codificação brasileira visando à
proteção ambiental. O novo Código Florestal mesmo mantendo as definições e as
metragens para a preservação das Áreas de Preservação Permanente trouxe
retrocessos ambientais, como é o caso do instituto das Áreas Rurais Consolidadas,
conhecido por "anistia aos desmatadores".
O instituto das Áreas Rurais Consolidadas, trouxe benesses e flexibilizações
tanto dos parâmetros já definidos para a preservação mínima das Áreas de
Preservação Permanente no artigo 4°, como suavizou as responsabilidades
administrativas e penais para aqueles que cometeram ilegalidades contra o meio
ambiente. O que se observa é que o Estado não levou em conta os custos da
utilização dos recursos ambientais, criando para a sociedade riscos e desafios
(MISES, 2010, p. 10) ao viabilizar ações humanas predatórias injustas nas Áreas de
Preservação Permanente, que incentiva os agentes-criminosos a desequilibrarem o
ecossistema e possibilita a ocorrência de externalidades negativas que impactam
em diversos bens jurídicos, e, logicamente, nos processos mercadológicos.
1. O ordenamento jurídico na proteção das Áreas de Preservação Permanente
As Áreas de Preservação Permanente são “áreas protegidas cobertas ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
(BRASIL, 2012), sendo esta a sua definição legal de acordo com o art. 3º, inciso II,
do novo Código Florestal. São necessárias para viabilizar um futuro ecológico, e
impedirem que desastres ambientais ocorram, tais como assoreamentos de corpos
hídricos, erosões no solo, inundações, poluições, desmoronamento de terra, dentre

52

www.conteudojuridico.com.br

outros diversos impactos ambientais que colocam em risco a qualidade de vida da
sociedade.
A Constituição Federal protege as Áreas de Preservação Permanente no
caput do artigo 225 ao dispor que é direito e dever do Poder Público e da
coletividade de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia
qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Sujeitando aqueles que
cometeram atividades lesivas contra o meio ambiente, pelo parágrafo 3°, a sanções
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nas esferas penal, civil e administrativa.
O Brasil também as protege pelo seu compromisso internacional com a
Convenção sobre Diversidade Biológica, a qual foi assinada em 2012 e ratificada
pelo Decreto Federal nº 2.519 de 16 de março de 1998. Nesta, o Brasil se
comprometeu em seu artigo 8º, com a conservação in situ das Áreas de Preservação
Permanente visando à proteção da sua diversidade biológica, assegurando a
utilização sustentável com a conservação dos recursos genéticos existentes em seus
ecossistemas.

5

O novo Código Florestal estabeleceu normas gerais sobre as Áreas de
Preservação Permanente em seu Capítulo II, que está dividido em duas Seções:
Seção I - Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente e Seção II - Do
Regime de Proteção da Área Rural Consolidada. A seção I delimita os dois tipos de
Áreas de Preservação Permanente nos artigos 4º e 6º: as Áreas de Preservação
Permanente Legais e as Áreas de Preservação Permanente Administrativas.
Podendo ambas estarem localizadas tanto em zonas rurais como em zonas
urbanas.
O artigo 4º cuida das Áreas de Preservação Permanente legais, as quais estão
previstas nos incisos de I a XI, e determina as suas metragens e seus respectivos
parâmetros. Sendo estas faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene
e intermitente; as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais; as áreas no entorno
dos reservatórios d’água artificiais; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos
d’água perenes; as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°; as
restingas; os manguezais; as bordas dos tabuleiros ou chapadas; topo de morros,
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montes, montanhas e serras; as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros; e em veredas (BRASIL, 2012).
Ao passo que o artigo 6º cuida das Áreas de Preservação Permanente
administrativas, as quais são instituídas por ato do Chefe do Poder Executivo
(Prefeito, Governador ou Presidente da República) quando declarado interesse
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social nas áreas cobertas com florestas ou outras vegetações destinadas a uma ou
mais das específicas finalidades contidas nos incisos de I a IX. Sendo algumas destas:
a contenção da erosão do solo e a mitigação dos riscos de enchentes e
deslizamentos de terra e de rocha, a proteção das restingas, veredas e várzeas, a
segurança das condições de bem-estar público, dentre outras.
O novo Código Florestal em seu artigo 7º traz a regra da intocabilidade ao
impor o dever de conservação destas áreas que são especialmente protegidas e a
obrigação da recomposição de modo integral da vegetação suprimida. Contudo, o
próprio novo Código Florestal traz, nos artigos 8º e 9º, possibilidades de
intervenções nestes espaços especialmente protegidos, em casos de utilidade
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental. Essas exceções à regra da
intocabilidade abrem um amplo leque de intervenções em áreas de preservação
permanente, viabilizados pelos rols dos incisos VIII, IX e X do artigo 3° do novo
Código Florestal.
Não há dúvidas de que mesmo que justificadas as intervenções com base
em uma alínea dos referidos incisos, o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade
de vida da sociedade são gravemente afetadas pelos impactos nas Áreas de
Preservação Permanente. Isso, pois, o desrespeito aos patamares mínimos
estipulados no novo Código Florestal, não garantem a conservação e a capacidade
de resiliência desses espaços especialmente protegidos.
Em 2012, foi sancionado o novo Código Florestal, que quando alterado pela
Lei 12.727 de 17 de outubro de 2012 (conversão da Medida Provisória 571/2012),
trouxe o instituto das Áreas Rurais Consolidadas, que criou novas possibilidades de
intervenção em áreas de preservação e flexibilizou as responsabilidades para os
desmatadores ilegais. Sendo atual a discussão, eis que persiste a violação à direitos
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fundamentais pelo incentivo a condutas anti conservacionistas, bem como pelas
emendas à Medida Provisória 871 de 2018, como se tratará nos tópicos seguintes.
2. O instituto das Áreas Rurais Consolidadas
Criado em 2012 pela Medida Provisória 571, convertida na Lei 12.727/2012, o
instituto das Áreas Rurais Consolidadas ficou conhecido como “anistia aos
desmatadores”, por viabilizar benesses arrazoadas aqueles que cometeram crimes
contra o meio ambiente. Desfavorecendo aqueles que cumpriram a legislação
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ambiental, gerando muitos impactos em áreas sensíveis no meio ambiente, o que
acarreta inúmeros prejuízos em desfavor da saúde e do desenvolvimento da
sociedade.
Definido pelo artigo 3º, inciso IV, do novo Código Florestal, o instituto das
Áreas Rurais Consolidadas, delimitou um marco para adotar dois regimes jurídicos
diferentes de responsabilidade (AMADO, 2014, p. 215): um regime rígido para os
proprietários que sempre cumpriram com a legislação ambiental e para aqueles que
a descumpriram após 22 de julho
de 2008; e um regime flexível para aqueles que
5
desmataram ilegalmente nas áreas rurais até 22 de julho de 2008. Esse regime

flexível foi entendido em 2018, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1406833/PR, como uma novatio legis in mellius, ou seja, uma lei mais benéfica que
trouxe uma situação menos gravosa frente às condutas de agentes-criminosos em
Áreas Rurais Consolidadas (BRASIL, 2018, p. 5).
Com relação às Áreas de Preservação Permanente, o novo Código Florestal no
Capítulo XIII (Das Disposições Transitórias), na Seção I (Disposições Gerais), traz
flexibilizações nas responsabilidades administrativa e penal a partir da assinatura
do Programa de Regularização Ambiental para aqueles que cometeram crimes em
área rural consolidada. Já na Seção II (Das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de
Preservação Permanente), são trazidos parâmetros inferiores de conservação de
acordo com o tamanho da área rural e não em relação à área de preservação
permanente que se pretende conservar.
O instituto da Área Rural Consolidada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade 4902 perante o Supremo Tribunal Federal. Contudo, o
Supremo, de modo pragmático, declarou a constitucionalidade dos artigos
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impugnados na ação, apenas dando interpretação conforme aos parágrafos 4º e 5º
do artigo 59, os quais “tratam da suspensão da punibilidade e exigibilidade das
sanções decorrentes de infrações administrativas atinentes à supressão de
vegetação nativa praticada antes de 22 de julho de 2008” (FREITAS; FRANCO, 2013,
p. 422), para entender que a prescrição ficará interrompida durante o período de
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suspensão da pretensão punitiva, como traz o artigo 60, §1º, do novo Código
Florestal.
A consolidação das áreas rurais legaliza o descumprimento das normas
ambientais protetivas das Áreas de Preservação Permanente, e “incentiva a
ilegalidade e encoraja a prática de comportamentos desrespeitosos ao meio
ambiente” (MACHADO, 2014, p. 881-882). A exploração predatória dos recursos
naturais de Áreas Rurais Consolidadas em espaços especiais, se mostra como um
retrocesso ambiental. Retrocesso não somente por violar o direito fundamental ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, mas por
desencadear

diversos

prejuízos

em

detrimento

de

outros

dispositivos

constitucionais como o direito à livre iniciativa, o direito à propriedade, ao direito
ao desenvolvimento sustentável, dentre outros.
Por transferir altos custos ambientais para a sociedade, a seguir se analisa sob
a perspectiva democrática o instituto das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de
Preservação Permanente a luz dos impactos ambientais e a repercussão destes nos
direitos fundamentais.
3. Análise da intervenção estatal das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas
Rurais Consolidadas
O instituto das Áreas Rurais Consolidadas, criado pela Medida Provisória
571/2012, convertida na Lei 12.727/2012 que alterou o novo Código Florestal, vai
de encontro com os ditames conservacionistas presentes na Constituição Federal,
contra o compromisso do Brasil na Convenção sobre a Diversidade Biológica, contra
as normas infraconstitucionais que visam a salvaguarda ambiental, e contra os
argumentos dos cientistas especialistas que estiveram presentes na Audiência
Pública do Código Florestal. Entretanto, foi declarado constitucional pelo Supremo
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Tribunal

Federal

em

2018,

quando

questionado

pela

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade 4902.
Como mais uma exceção à regra da intocabilidade das Áreas de Preservação
Permanente, o instituto autoriza a continuidade de atividades ilegais lesivas
(agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural) das Áreas Rurais Consolidadas
em Áreas de Preservação Permanente, além de possibilitar a suspensão criminal,
administrativa das condutas, e brindar os desmatadores ilegais com patamares
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inferiores de recomposição da área ilegalmente explorada. Sendo injusto por
prestigiar aqueles que descumpriram as regras gerais protetivas ao meio ambiente
antes de 22 de julho de 2008, em prejuízo daqueles que as cumpriram devidamente
(FREITAS; FRANCO, 2013, p 59), ou ainda, daqueles que irão responder
regularmente ao crime.
Como bens comuns do povo, é dever de toda a sociedade e do Poder Público
defender e preservar as Áreas de Preservação Permanente. A regra da
intocabilidade que paira sobre estas
existe por serem recursos ilimitados, finitos e
5
cruciais para a viabilidade de um futuro ecológico, de forma que não são e não
podem ser bens gratuitos (ROTHBARD, 2012, p. 192). Sendo imprópria a existência
do instituto das Áreas Rurais Consolidadas, que cria incentivos para que
desmatadores ilegais explorem bens comuns do povo extremamente caros para
todos (por todos, entende-se as presentes e as futuras gerações). Frisa-se que
apesar das Áreas de Preservação Permanente serem bens ambientais que não
possuem valor econômico imediato, são extremamente caros e podem ser
quantificados por métodos alternativos (LAMARE, 2015, p. 13).
A exploração incentivada pelo instituto cria externalidades negativas ao gerar
grandes riscos de esgotamento dos recursos naturais das Áreas de Preservação
Permanente, o que pode levar ao colapso da sociedade e afetam diversas ordens
de direitos fundamentais, tais como o de propriedade, livre iniciativa e
desenvolvimento sustentável, já que, logicamente, interferem nos processos
mercadológicos ao restringirem a capacidade de resiliência dos recursos naturais.
Sendo consenso entre os cientistas de que a flexibilização dos parâmetros de
proteção com a consolidação das áreas rurais não garante uma efetiva e boa
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qualidade dos recursos ambientais que ali se pretendem proteger (ATTAYDE, 2016,
p. 55-58).
A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é obrigatória para todas as
propriedades rurais. De forma que, é desproporcional e inconveniente que o
instituto das áreas rurais consolidadas oferte benesses e flexibilizações que
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impactam as áreas de preservação permanente, bens públicos para incentivar o
cadastro daqueles que cometeram crimes ambientais. Isso dado que os incentivos
ofertados para aqueles que desmataram ilegalmente antes de 22 de julho de 2008,
trazem pesados custos para a sociedade e viabilizam uma série de riscos ambientais
pela exploração de recursos naturais em Áreas de Preservação Permanente, que
podem evoluir para catástrofes, tais como assoreamentos, inundações, doenças,
crises hídricas, poluições, desmoronamento de terra, mudanças climáticas extremas,
dentre outras. Portanto, é necessário que haja o controle por meio da regulação
ambiental para garantir as funções ecológicas das Áreas de Preservação
Permanente responsáveis que mantém o equilíbrio e saúde do meio ambiente, do
bem-estar, do desenvolvimento da sociedade e, logo, do princípio democrático do
Estado.
Em 2018 no governo Temer, foi criada a Medida Provisória 867 para alterar o
novo Código Florestal, prorrogando o prazo para a adesão ao Programa de
Regularização Ambiental, que ganhou 35 emendas na Câmara, onde 30 tratavam
de jabutis, ou seja, questões não relacionadas ao assunto (Instituto Socioambiental,
2019). Emendas que extrapolavam a ideia original da MP para alterar os requisitos
e o processo de regularização ambiental de Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de
Preservação Permanente (Observatório do Código Florestal, 2019, p. 1). E que
apesar de ter caducado e não ter sido convertida em lei, fortalece o desrespeito
ambiental, uma vez que se observa o interesse unilateral do Estado em criar
medidas maléficas para o bem-estar da sociedade.
O bem-estar do povo não foi a causa da criação, muito menos é ou será o
resultado do que o instituto das áreas rurais consolidadas almeja (SCHUMPETER,
2017, p. 214). Sendo uma intervenção estatal imposta unilateralmente que alivia o
princípio do poluidor-pagador e transfere para a sociedade as externalidades
58

www.conteudojuridico.com.br

negativas decorrentes dos impactos ambientais. Ressalte-se que as externalidades
negativas afetam negativamente também os próprios agentes-criminosos, que
sentirão localmente a curto e a longo prazo as consequências de suas interferências
nas Áreas de Preservação Permanente.
Assim, o instituto das Áreas Rurais Consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente foi erguido por um arranjo institucional democrático que não se
destinou a realização do bem comum (SCHUMPETER, 2017, p. 300), não
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assegurando a igualdade, a justiça, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento,
que são valores supremos da democracia no Brasil (BRASIL, 1988). Conclui-se que
do ponto de vista normativo, o instituto das Áreas Rurais Consolidadas é uma
norma regulatória ruim (GICO, 2010, pp. 18-19) e ineficiente para a salvaguarda das
áreas de preservação permanente, sendo incompatível com a manutenção do
equilíbrio ambiental (MISES, 2010, p. 739). Correspondendo a uma agressão a
agenda conservacionista pelo próprio Estado, quando este oferta a regularização
de criminosos ambientais incentivando
comportamentos contra bens comuns do
5
povo (no caso, as áreas de preservação permanente).
Conclusão
Considerando que o meio ambiente é um limite da ação cataláctica, e que os
recursos ambientais possuem direta interferência nos processos mercadológicos
(MISES, 2010, p. 739), o instituto das Áreas Rurais Consolidadas se apresenta como
antidemocrático ao não fomentar o bem comum, pelo contrário, ao ser um arranjo
antissocial e insatisfatório. Isto, pois, a vontade unilateral daqueles interessados em
regularizar a situação de criminosos ambientais, resulta em altos custos para a
sociedade pelo impacto no meio ambiente e interfere diretamente nos direitos de
propriedade, saúde, desenvolvimento sustentável, dentre outros.
Acreditava-se no passado que catástrofes humanas poderiam ser previstas,
evitadas e impedidas, ao passo que catástrofes naturais não haveria alternativa
senão suportá-las do melhor modo possível (MISES, 2010, p.11). Com relação ao
tema tratado no presente artigo, o que se observa é a ação humana por meio da
intervenção estatal viabilizando ações que impactam em ecossistemas sensíveis, o
que pode a curto ou a longo prazo, ocasionar em catástrofes ambientais.
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Sendo crucial a conservação das Áreas de Preservação Permanente para a
manutenção do equilíbrio ambiental dos ecossistemas que esta se destina a
proteger, pois são espaços territoriais sensíveis que tornam viável a vida da
sociedade brasileira, pela disponibilidade de recursos naturais e por resguardar o
ambiente de catástrofes naturais. Devendo ser combatidas e criados desincentivos
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às transgressões independentemente de terem ocorrido antes ou depois de 22 de
julho de 2008, para se garantir o bem comum de todos e o equilíbrio de direitos
fundamentais para se eliminar as falhas criadas pelo Estado.
Conclui-se que a melhora da situação do criminoso ambiental pelo instituto
das Áreas Rurais Consolidadas, é o meio inadequado para alcançar a regularização
de criminosos, visto as externalidades negativas geradas pela exploração ilegal de
bens comuns escassos, impactam diretamente na qualidade e quantidade de
recursos ambientais, o que perturba o bem-estar de toda a sociedade e diversos
bens jurídicos. Posto isto, frisa-se que é preciso a solidariedade de todos (Poder
Público e Sociedade), para que seja possível haver a devida conservação dialogando
com o desenvolvimento sustentável.
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RESUMO: Este artigo tem por5 finalidade a análise da fixação dos honorários
advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, §8º do CPC, e a possibilidade da
sua utilização nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico seja
exorbitante e em descompasso com o trabalho desenvolvido pelo patrono,
consoante os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC. Os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática e teleológica serão
temas suscitados no presente estudo.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo, inicialmente, irá consignar a natureza jurídica, o conceito,
os critérios e os parâmetros gerais para a fixação dos honorários advocatícios de
acordo com o diploma processual em vigor.
Após os estudos dos postulados básicos, será feita a análise das hipóteses
de fixação de honorários advocatícios por equidade, na forma do §8º do artigo 85
do CPC, com enfoque na possibilidade da sua utilização nas hipóteses em que o
valor da causa ou o proveito econômico seja exorbitante e em descompasso com o
trabalho desenvolvido pelo patrono e os parâmetros do §2º do art. 85 do CPC.
Os métodos de interpretação sistemática e teleológica serão invocados para
a melhor compreensão do referido dispositivo.
Outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como
normas fundamentais do processo civil, igualmente, funcionarão como parâmetros
interpretativos para a solução da contenda.
Por fim, no âmbito jurisprudencial, haverá a demonstração de precedentes
de Tribunais de Justiça no sentido da tese defendida no presente artigo, assim como
a fixação de entendimento em sentido oposto em recente precedente do Superior
Tribunal de Justiça.
2.

BREVE

CONCEITO

E

NATUREZA

JURÍDICA

DOS

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
Conforme a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], os honorários
advocatícios constituem a remuneração devida aos advogados em razão da
prestação de serviços jurídicos, tanto em atividade consultiva como processual.
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Os referidos honorários podem ser de três espécies conforme o artigo 22 da
Lei 8.906/94. Nas lições de Eduardo Arruda Alvim:
Os honorários convencionais são os decorrentes do contrato
firmado entre o advogado e o cliente, usualmente formalizado
mediante

um

convencionais

contrato escrito.
são

uma

Assim,

os

contraprestação

honorários
prevista
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contratualmente pelos serviços contratados. Embora sejam
fixados de acordo com a vontade das partes, os honorários
convencionais não podem ser inferiores aos valores fixados
pelo Conselho Seccional da OAB na tabela de honorários (art.
58, V, da Lei n. 9.806/94), sob pena de infração ética disciplina,
punível com a pena de censura (art. 36, II, da Lei n. 8.906/94).
Caso não sejam estipulados os honorários advocatícios, poderá
ser proposta ação com objetivo de fixar os honorários
5

advocatícios, ocasião em que haverá arbitramento pelo juiz, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico
da questão, não podendo o valor dos honorários do advogado
ser inferior ao estabelecido na referida tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB (art. 22, § 3º, do CPC). Esta é a
espécie de honorários arbitrados judicialmente.
Há ainda os honorários sucumbenciais, que são devidos ao
advogado do vencedor. Conforme prevê o art. 85, caput, do
CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor”. Da redação deste dispositivo não
decorre apenas o dever de o vencido pagar os honorários do
advogado do vencedor, mas também a desnecessidade de que
haja pedido de condenação na petição inicial, uma vez que a
condenação ao pagamento dos honorários está prevista em
lei.[2]
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Cumpre destacar que, com fulcro no artigo 23 da Lei nº 8.906/94, os
honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao advogado e não à parte.
Nesse sentido, veja-se: “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento

ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
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necessário, seja expedido em seu favor”.
No que concerne à natureza jurídica dos honorários advocatícios, conforme
a lições da doutrina, os honorários advocatícios, sejam os advindos do negócio
entre as partes, sejam os oriundos da sucumbência, possuem caráter
alimentar. (art. 85, § 14, CPC; STJ, 3.ª Turma, REsp 948.492/ES, rei. Min. Sidnei
Beneti,j. 01.12.2011, Dje 12.12.2011).[3]
Nesse sentido, o legislador expressamente consignou a natureza alimentar
aos honorários, no §14 do artigo 85, in verbis:
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial.
É imperioso destacar que a vedação da compensação decorre da própria
natureza alimentar dos honorários, que obsta que o profissional não receba pelo
trabalho que desempenhou no feito.
Ademais, a natureza alimentar dos honorários já estava consolidada no
âmbito jurisprudencial conforme Súmula Vinculante 47, veja-se:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou
destacados

do

montante

principal

devido

ao

credor

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de
pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos
dessa natureza. [4]
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3. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Mantendo o entendimento já existente no CPC/73, o Código de Processo
Civil continua a prever a sucumbência como critério determinante para a fixação de
honorários, visto que, conforme o caput do artigo 85 do CPC, a sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
Nota-se

que a

responsabilidade

pelo

pagamento

dos

honorários
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advocatícios não depende da comprovação de culpa ou dolo da parte vencida.[5]
Há que se destacar que o princípio da sucumbência nem sempre é suficiente
para distribuir adequadamente a responsabilidade das partes pelo pagamento da
verba honorária.
Nesse contexto, parte da doutrina entende que é o princípio da causalidade
que norteia a fixação dos honorários, pois, em verdade, o vencido que deu causa
ao ajuizamento da demanda, veja-se:
5

Na maioria das vezes. a parte vencida é quem deve arcar com
os honorários sucumbenciais. E isso porque foi o vencido
quem deu causa ao ajuizamento da demanda. Numa ação de
cobrança, por exemplo, não fosse o inadimplemento do
devedor,

o

credor

não

teria

intentado

a

demanda.

A resistência do réu em atender à pretensão do autor causou o
ingresso deste em juízo. Daí por que, vindo a ser vencido na
causa, o réu deverá arcar com os ônus processuais. Caso,
porém, venha a ser julgado improcedente o pedido do autor,
ficará evidenciado que este deu causa indevidamente ao feito,
pois não dispunha do direito que alegava.
A derrota constitui um forte indício de ter sido o vencido
o causador daquela demanda. Enfim, os honorários de
sucumbência

decorrem

da

aplicação

do princípio

da

causalidade.[6]
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Para o referido autor (Leonardo Carneiro da Cunha), o princípio da
causalidade também justifica as hipóteses em que, apesar de vencedora na
demanda, a parte é condenada, em razão da própria causalidade, ou seja, deve
arcar com os honorários de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da
demanda ou à sua extinção.
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Daniel Amorim, por sua vez, considera que a aplicação do critério da
sucumbência nem sempre é determinante para a adequada distribuição dos ônus
processuais. Em algumas situações, se faz necessário a aplicação do princípio da
causalidade, de modo que, mesmo sendo a parte vencedora, deve ser condenada
ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido
responsável pela existência do processo, conforme jurisprudência do STJ.[7]
O autor destaca o seguinte exemplo emblemático:
(...) condenação do autor vitorioso na ação cautelar de exibição
de documentos quanto o réu exibe o documento pretendido
no prazo de contestação e não há nos autos prova de pedido
extrajudicial de exibição. Nesse caso, como o réu não deu
causa ao processo, mesmo sendo vencido (o julgamento será
de procedência), a condenação ao pagamento de honorários
recairá sobre o vencedor.[8]
Assim, não obstante o código de processo civil adote a regra da
sucumbência, consagrou o princípio da causalidade em alguns dispositivos, tais
como o §10 do art. 85 do CPC:
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo.
Ademais, a Súmula 303 do STJ reitera a aplicação casuística do princípio da
causalidade ao prever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida – ainda que seja o vencedor da lide - deve arcar com os honorários
advocatícios.

68

www.conteudojuridico.com.br

Portanto, pode-se concluir que os princípios da sucumbência e da
causalidade são norteadores da fixação dos honorários em nosso ordenamento.
4.

PARÂMETROS

GERAIS

PARA

A

FIXAÇÃO

DOS

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
Conforme o §2º do art.85 do CPC, o valor dos honorários advocatícios deverá
ser fixado pelo magistrado entre 10% e 20% sobre o montante da condenação, do
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proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
Os parâmetros utilizados para a fixação dos honorários estão previstos nos
incisos do referido parágrafo, quais sejam: o grau de zelo do advogado, o lugar de

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ressalta-se que, os limites de 10% a 20% são aplicados independentemente
5 que tanto no caso de extinção sem a resolução
do conteúdo da decisão, de modo

do mérito quanto de improcedência, os mesmos serão aplicados na forma o §6º do
art. 85 do CPC.
Em continuidade, tratando-se de demanda em que a Fazenda pública seja
parte (autora, ré ou interveniente), o §3º prevê percentuais indicados nos incisos
conforme o valor da condenação ou proveito econômico obtido, mantendo-se,
igualmente, a observância aos parâmetros do §2º supracitado.
Extrai-se dos incisos do §4º do artigo 85 que os referidos percentuais, em
sendo líquida a sentença, deverão ser aplicados desde logo. Noutro vértice, se
ilíquida, a definição dos percentuais será definida por ocasião da liquidação da
sentença.
Outrossim, tais percentuais deverão incidir sobre o valor da condenação.
Contudo, não havendo condenação, a fixação deverá ser feita com base no proveito
econômico obtido e, por fim, não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, o valor dos honorários deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa.
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Cumpre destacar que, nos moldes do §5º do mesmo artigo, caso a
condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo
vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a
fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a
exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Ademais, o §6º é expresso
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quanto a aplicabilidade dos limites e faixas do §3º em qualquer caso, independente
de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive àqueles de improcedência ou de
sentença sem a resolução do mérito.
5. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NO CPC/73 E
NO CPC/2015
O código de processo civil de 1973 previa a possibilidade de o magistrado
proceder a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas seguintes
hipóteses: causas de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas em que não
houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública e nas execuções, embargadas
ou não.
Veja-se a redação do artigo 20, caput, §3º e §4º do CPC/73, in verbis:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor
as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta
verba honorária será devida, também, nos casos em que o
advogado funcionar em causa própria.

(Redação dada pela

Lei nº 6.355, de 1976)
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor
da condenação, atendidos:

(Redação dada pela Lei nº 5.925,

de 1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional;

(Redação dada pela Lei nº

5.925, de 1.10.1973)
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b) o lugar de prestação do serviço;

(Redação dada pela Lei

nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(Redação

dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
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naquelas em que não houver condenação ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior.
O novo Código de Processo Civil reproduziu, parcialmente, o §4º acima
transcrito, permitindo a fixação equitativa pelo Juiz em hipóteses mais restritas,
veja-se:

5

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2º.
Nota-se que houve uma considerável redução na atuação do juiz na fixação
equitativa dos honorários, retirando tal possibilidade nas hipóteses em que é
vencida a Fazenda pública e nas execuções embargadas ou não.
Portanto, pela literalidade do Código, a atuação equânime do magistrado na
fixação dos honorários estaria restrita às causas de baixo valor ou de proveito
econômico inestimável ou irrisório.
Desta feita, a princípio e pela literalidade, não seria tutelado pelo referido
dispositivo a situação em que o valor da causa ou o proveito econômico é
exorbitante, de modo que, a fixação dos honorários pela subsunção direta do
percentual previsto no diploma processual pode ensejar uma verba honorária em
notório descompasso com a simplicidade da causa e dos atos processuais
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praticados, isto é, em desacordo com os parâmetros gerais previstos no §2º do art.
85 do CPC.
6. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE E OS PARÂMETROS DO §2º DO ARTIGO 85
DO CPC: INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA.
Diante do conflito suscitado no item anterior, propõe-se no presente estudo
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a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos insertos no Código de
Processo Civil para alcançar uma solução jurídica que atenda aos fins sociais, a
razoabilidade e a proporcionalidade (artigo 8º do CPC) e contribua para a prolação
de uma decisão justa e efetiva (art. 6º do CPC).
Posto isto, quanto à interpretação sistemática e teleológica, destaco as lições
de Flávio Martins:
Método teleológico – a teleologia, palavra originária do
grego, significa o estudo dos fins, do propósito, dos objetivos
ou finalidades. A expressão foi criada pelo filósofo alemão
Christian Wolff no livro Philoshopia Rationalis, de 1728.
Segundo esse método, o intérprete deve buscar a finalidade da
norma, os objetivos da lei, não se limitando a sua literalidade.
(...)
Método sistemático – “sistema”, palavra com origem grega e
latina, consiste num conjunto de elementos interdependentes
de

modo

a

formar

um

todo

organizado.

Através

da interpretação sistemática, o intérprete não pode interpretar
um dispositivo isoladamente, de forma insulada, sob pena de
chegar a conclusões equivocadas. (...)[9]
Aplicando os referidos métodos de interpretação na análise do §8º do artigo
85 do CPC, tem-se que o objeto fundamental da norma é evitar disparidades no
âmbito da fixação dos honorários e que, por conseguinte, a remuneração do
casuístico seja compatível com a sua atuação do feito conforme os parâmetros do
§2º do CPC.
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Desta feita, considerando a interpretação teleológica da norma, tem-se que
tanto no caso de irrisoriedade quanto de exorbitância, haverá descompasso com a
finalidade da norma que é evitar disparidades.
Outrossim, a interpretação sistemática é imposição do próprio §8º, visto que
exige expressamente que a apreciação equitativa seja de acordo com o §2º. A
doutrina destaca a referida correlação, veja-se:
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Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando os critérios relacionados no §2° do art. 85 (CPC,
art. 85, § 8°). A depender dos elementos concretos da demanda, e diante de
uma apreciação equitativa que leve em conta os critérios contidos no § 2º do art.
85 do CPC, poderão os honorários ser estabelecidos num valor fixo, sendo, de um
lado, suficiente para bem remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado e, de
outro lado, apto a não gerar um impacto significativo no Erário.
5

Assim, em que pese o §8º não inclua, expressamente, a previsão de que a verba
honorária poderia ser fixada por equidade quando o proveito econômico for
excessivo, tal situação decorre da própria interpretação teleológica da norma, posto
que, assim com Código de Processo Civil anterior não se almeja albergar situação
jurídicas que favoreçam o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento
da outra.
À guisa de argumentação, imagine-se a seguinte situação: demanda tributária
ajuizada por empresa privada em face da União/Fazenda Nacional com o objetivo
de garantir que o ICMS seja retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem
como repetição do indébito nos últimos cinco anos.
O valor da causa, com fulcro no proveito econômico, foi arbitrado em R$
300.000,00. Houve a concessão da tutela de evidência em razão da existência de
precedente vinculante do STF no sentido de tese autoral. A parte ré apresentou
contestação e, logo em seguida, houve o julgamento antecipado do pedido, ante a
desnecessidade da produção probatória.
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No exemplo didático proposto, a atuação do patrono da parte vencedora esteve
adstrita a apresentação da petição inicial. Assim, seguindo os parâmetros do §2º do
artigo 85 do CPC, não houve exigência de esforço significativo na realização do
trabalho e, tampouco, o despendimento de tempo para a comparecimento em atos
processuais ou peticionamento. Ademais, por se tratar de aplicação de precedente
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vinculante, não houve complexidade na discussão da causa jurídica subjacente.
Considerando a literalidade da norma prevista no §8º do artigo 85 do CPC, não
seria possível a fixação por equidade no exemplo proposto, pois não seria hipótese
de inestimável ou irrisoriedade, mas sim de exorbitância. Assim, seguindo os
parâmetros do §3º do mesmo artigo (fixação de honorários quando a Fazenda
Pública é parte), o valor dos honorários advocatícios poderia superar 20 mil reais.
Portanto, pela finalidade da norma associada aos princípios constitucionais
previstos como normas fundamentais do processo civil, não se demonstra
adequado negar, peremptoriamente, a atuação do juiz nas hipóteses de
exorbitância na fixação da verba honorária.
7. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E JULGADOS DE
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA.
Como

reforço

argumentativo,

os

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade já foram invocados pelos Tribunais pátrios para fins de justificar
a aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios quando
exorbitante o valor da causa ou o proveito econômico.
Quanto aos princípios em comento, historicamente foram considerados como
princípios constitucionais implícitos decorrentes da dimensão material do devido
processo legal.
No plano infralegal, estão previstos no caput da Lei 9.784/99 (regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal) e, atualmente, constam
no artigo 8º do CPC, no âmbito das normas fundamentais de processo civil e como
vetores para aplicação pelo magistrado do ordenamento jurídico constitucional.
Veja-se:
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Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência.
Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhat e Daniel Mitidiero
processo

interpretativo

lógico-argumentativo

racionalmente
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conceituam os princípios em destaque no âmbito da aplicação do direito e do
estruturado,

dissertando que:
5. Proporcionalidade e razoabilidade. A aplicação do direito
depende de um processo interpretativo lógico-argumentativo
racionalmente estruturado. Por essa razão, não só a
proporcionalidade e a razoabilidade devem ser observadas na
aplicação do direito, mas também a coerência (art. 926, CPC), a
5

concordância prática e a ponderação (art. 489, § 2.º, CPC). Em
todo e qualquer caso, a utilização desses postulados submetese à necessidade de :fundamentação analítica (art. 489, §§ 1.º e
2.º, CPC). O postulado da proporcionalidade resulta da
necessidade de otimização do princípio da liberdade e impõe
que os meios sejam proporcionais aos fins buscados. Aplicação
proporcional de normas jurídicas significa aplicação em que os
meios são necessários, adequados e proporcionais em seno.do
estrito. A proporcionalidade serve para estruturar a aplicação
de outras normas que se colocam em uma relação de meio e
fim. O postulado da razoabilidade resulta da necessidade de
aplicação do princípio da igualdade e impõe dever de
equidade (consideração na aplicação das normas jurídicas
daquilo que normalmente acontece), dever de atenção à
realidade (consideração da efetiva ocorrência do suporte fático
que autoriza sua incidência) e dever equivalência na aplicação
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do direito (consideração da existência de dever de equivalência
entre: medida adotada e o critério que a dimensiona). O
postulado da razoabilidade não pressupõe, como o postulado
da proporcionalidade) uma relação entre meio e fim pressupõe, no entanto, uma relação entre o geral e o particular.
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6. Razoabilidade e equidade. Quando se imaginava que a
aplicação do direito não deveria levar em consideração outra
coisa senão a lei, era comum vedar-se a invocação da equidade
para solução de problemas jurídicos - ou então relegar a sua
utilização a um posto excepcional. O art. 140, parágrafo único,
CPC, é um resquício desse tempo. Daí que a antinomia
existente entre o art. 8.ºe o art.140, parágrafo único, CPC, é
apenas aparente: aplicar o ordenamento jurídico observando a
razoabilidade significa autorização para o emprego da
equidade na justificação das decisões judiciais em geral - ao
menos se entendermos equidade como um dos elementos
caracterizadores da razoabilidade.[10]
Destarte, consoante o entendimento supracitado de que a equidade seria um
dos elementos caracterizadores da razoabilidade, a atuação do magistrado
conforme o referido postulado é uma norma impositiva e de origem constitucional.
Dê-se ênfase aos deveres de atenção à realidade e da equivalência na aplicação
do direito para que a medida adotada – fixação de honorários advocatícios - esteja
em consonância com os critérios que a dimensiona, isto é, os parâmetros do §2º do
CPC.
Nesse sentido, há entendimentos nos Tribunais Pátrios albergando a tese de
aplicabilidade dos honorários por equidade quanto o valor da causa é exorbitante.
Veja-se:
EMENTA: APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR
CAUSA EXORBITANTE. POSSIBILIDADE FIXAÇÃO COM BASE
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NA EQUIDADE. - Conforme o disposto no § 8º do artigo 85 do
Código de Processo Civil vigente, referente à condenação do
vencido em honorários advocatícios, fica autorizado o
arbitramento com aplicação do critério da equidade, com o
objetivo de evitar remuneração desproporcional do advogado,
na hipótese de fixação dos honorários advocatícios, com base
em

valor

da

causa

exorbitante.

(TJ-MG

-

AC:
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10693160047983001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata,
Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação:
22/03/2019)[11]
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA
EXORBITANTE.
FIXAÇÃO

POR

DEMANDA
EQUIDADE.

DE

BAIXA

COMPLEXIDADE.

RAZOABILIDADE.

SENTENÇA

5 A regra no ordenamento jurídico é a publicidade
MANTIDA. 1.

ampla e irrestrita dos atos processuais, não havendo razões
para restringir o conhecimento da matéria tão somente porque
passará o embargado a ocupar o polo passivo no feito
executivo. 2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade
de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu
trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas não
podemos chancelar a criação de obrigações acessórias
desproporcionais. 3. Ao se confirmar o entendimento de
aplicar o mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa ou
do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, o embargado seria
condenado a pagar mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil
reais) de honorários ao advogado do autor, quando a causa
não teve dilação probatória complexa, tramitando apenas com
o oferecimento da Impugnação, apresentação de documentos
e interposição de Recurso de Apelação, para alteração dos
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próprios honorários. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF
07126784120178070001

DF

0712678-41.2017.8.07.0001,

Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento:
21/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 23/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)[12]
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EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM 5% SOBRE O
VALOR DA CAUSA - MITIGAÇÃO DA LITERALIDADE DO ART.
85, § 3º, DO NCPC - EQUILÍBRIO ENTRE O TRABALHO
DESENVOLVIDO E O ESTIPÊNDIO ADVOCATÍCIO - JUÍZO DE
EQUIDADE PREVISTO NO ART. 85, § 8º, DO NCPC EXTENSÍVEL
NÃO SÓ AOS CASOS EM QUE A HONORÁRIA SE REVELE
ÍNFIMA, MAS TAMBÉM EXORBITANTE EM CONSIDERAÇÃO À
NATUREZA DO FEITO E AO LABOR EFETIVAMENTE EXERCIDO.
A base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente
regida pelo art. 85 do NCPC, que estipula que a verba em
desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de
relação percentual com o valor da causa, proveito econômico
ou condenação, excetuadas as hipóteses de valor inestimável
ou resultado muito modesto (§ 8º). A rigor, o NCPC previu a
apreciação equitativa do juiz para os casos em que a honorária
se revele ínfima, mas curiosamente não resguardou o mesmo
tratamento quando o valor apurado for exorbitante se
comparado ao trabalho efetivamente prestado. Daí se retira
que, mesmo tendo o novo ordenamento processual buscado,
de um lado, harmonizar a definição da quantia devida aos
advogados e, de outro, retirar do magistrado a autonomia que
antes possuía para esse mister, remanescem situações, assim
como esta, em que o juízo de equidade ainda se revela
fundamental, a fim de impedir um ganho demasiado e,
também, a dissonância que a nova legislação quis justamente
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evitar. No caso concreto, mesmo que se admita a existência de
peça inaugural - em embargos à execução - bem articulada e
a equivalência econômica em disputa (cerca de R$ 800.000,00),
o encerramento do feito se deu por fato superveniente, que
contou com a aquiescência do próprio executado (um mês
depois do ajuizamento da ação sobreveio notícia de que o
Tribunal de Contas do Estado anulou o acórdão que era a
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essência da execucional; o título que lhe representava e lhe
dava sustentáculo). Dessa maneira, como não se pode reduzir
o percentual fixado (5%) pela ausência de recurso da
municipalidade, conclui-se que o montante arbitrado a tal
título, que representará quantitativo elevado, é mais do que
suficiente para remunerar o profissional da advocacia pelo
trabalho realizado. A majoração é injustificável. Precedentes
deste Tribunal
e do STJ (em hipóteses parecidas). Recurso
5

desprovido. (TJ-SC - AC: 00130045720118240008 Blumenau
0013004-57.2011.8.24.0008, Relator: Hélio do Valle Pereira,
Data de Julgamento: 26/04/2018, Quinta Câmara de Direito
Público)[13]
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM NO
PATRIMÔNIO DO CREDOR. ALIENAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO. ARTS. 2º E 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69.
RESTITUIÇÃO

DAS

PARCELAS

PAGAS

PELO

DEVEDOR.

IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS
ACIONADOS, DECORRENTE DA VENDA DO BEM, FICA
RESGUARDADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DEC.LEI 911/69.
INAPLICABILIDADE. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

CAUSALIDADE.

VALOR

EXORBITANTE.
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FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º, ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM NO
PATRIMÔNIO DO CREDOR. ALIENAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO. ARTS. 2º E 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69.
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RESTITUIÇÃO

DAS

PARCELAS

PAGAS

PELO

DEVEDOR.

IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS
ACIONADOS, DECORRENTE DA VENDA DO BEM, FICA
RESGUARDADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DEC.LEI 911/69.
INAPLICABILIDADE. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

CAUSALIDADE.

VALOR

EXORBITANTE.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º, ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM NO
PATRIMÔNIO DO CREDOR. ALIENAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO. ARTS. 2º E 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69.
RESTITUIÇÃO

DAS

PARCELAS

PAGAS

PELO

DEVEDOR.

IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS
ACIONADOS, DECORRENTE DA VENDA DO BEM, FICA
RESGUARDADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DEC.LEI 911/69.
INAPLICABILIDADE. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.

CAUSALIDADE.

VALOR

EXORBITANTE.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º, ART. 85 DO CPC. APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS.

AÇÃO

DE

BUSCA

E

APREENSÃO.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM NO
PATRIMÔNIO DO CREDOR. ALIENAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO. ARTS. 2º E 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69.
80

www.conteudojuridico.com.br

RESTITUIÇÃO

DAS

PARCELAS

PAGAS

PELO

DEVEDOR.

IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS
ACIONADOS, DECORRENTE DA VENDA DO BEM, FICA
RESGUARDADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.
MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DEC.-LEI 911/69.
INAPLICABILIDADE. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS
CAUSALIDADE.

VALOR

EXORBITANTE.
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ADVOCATÍCIOS.

FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8º, ART. 85 DO CPC. Em ação de
busca e apreensão, se o devedor, cinco dias após a execução
da liminar, não depositar a integralidade do débito, a
propriedade e a posse exclusiva do bem alienado serão
consolidadas no patrimônio do credor, que dele poderá dispor
livremente. Arts. 2º e 3º, § 1º do decreto 911/69. Havendo
resolução do
contrato por inadimplemento, não é assegurada
5
a restituição das parcelas pagas em favor do devedor, que se

beneficiou do veículo e, com o uso, contribuiu para seu
desgaste e depreciação. Assim, somente lhe é reservado o
direito ao recebimento do saldo eventualmente apurado após
a venda do bem alienado e da quitação do saldo devedor e das
despesas decorrentes da cobrança, a ser apurado em fase de
liquidação da sentença. Improcede o pleito de pagamento da
multa do § 6º do art. 3 do Dec-Lei 911/69, uma vez que a
alienação do veículo decorreu de exercício regular do direito
do credor. Não há se falar em perdas e danos, uma vez que os
acionados deram causa ao ajuizamento da ação, em razão do
inadimplemento contratual. Não preenchidos os requisitos do
art. 80 do CPC, indefere-se o pleito de condenação do autor
em multa por litigância de má-fé. Considerando que o
pagamento do débito ocorrera tão somente após o
ajuizamento da ação, pelo princípio da causalidade, as
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despesas processuais recaem sobre os acionados, que deram
causa à demanda. Revelando-se exorbitante a verba honorária
fixada com esteio no valor da causa e não sendo estimável o
proveito econômico obtido, cabe ao magistrado a adequação
equitativa de seu valor, arbitrando-o de forma razoável, a teor
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dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC. Recursos parcialmente
providos. (Classe: Apelação,Número do Processo: 000098871.2013.8.05.0027, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia,
Terceira Câmara Cível, Publicado em: 15/08/2018 ) (TJ-BA APL: 00009887120138050027, Relator: Rosita Falcão de
Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação:
15/08/2018)[14]
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS
À

EXECUÇÃO.

EXORBITANTE.

HONORÁRIOS
REDUÇÃO.

ADVOCATÍCIOS.

FIXAÇÃO

POR

VALOR

EQUIDADE.

PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 85, §§ 2º e 8º, DO CPC.
AUSÊNCIA

DE

VÍCIOS.

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos
opostos contra acórdão que reduziu os honorários de
sucumbência fixados em sede de embargos à execução para o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, § 8º,
do CPC. 1.2. Nestes embargos de declaração, o embargante
aduz que os honorários serão fixados por equidade apenas
quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso
dos autos. 1.3. Entende, que a embargada ser condenada ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%
a 20% do valor da causa. 2. A alegação de omissão e
contradição no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do
embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão
embargado fundamentou de forma adequada o motivo pelo
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qual reduziu os honorários de sucumbência permitindo à
adequação equitativa de seu valor, visando fixar em patamar
condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da
causa. 2.2. A fundamentação da decisão, contrária aos
interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos
de declaração. 3. Mostram-se ausentes os requisitos do art.
1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto
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embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
correção de erro material. 4. Os embargos não merecem
acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento,
quando

ausente

qualquer

omissão,

contradição

ou

obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de
dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar
quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes
quando for5 dispensável à solução da lide. 5. Embargos

rejeitados. (TJ-DF 07142226420178070001 DF 071422264.2017.8.07.0001,

Relator:

JOÃO

EGMONT,

Data

de

Julgamento: 29/05/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: Sem Página
Cadastrada.)[15]
8.PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, intérprete primário da Lei Federal,
a 2ª Seção definiu entendimento sobre a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, fixando a estrita obediência ao que está disposto no artigo 85, §2º
do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece verba sucumbencial entre 10
e 20%, em detrimento da incidência da fixação por equidade (§8º).
A seguir a ementa do RECURSO ESPECIAL Nº 1.746.072 - PR (2018/0136220-0):
RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

CÓDIGO

DE

PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
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REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
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disciplina

da

fixação

dos

honorários

advocatícios

sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto,
no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação)
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
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atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito
baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários dvocatícios sucumbenciais
subsequentemente

calculados

sobre

o

valor:

(I)
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devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
da

condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite
a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico 5obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso

especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.[16]
O voto vencedor do Ministro Raul Araújo pontuou que o novo diploma
processual reduziu visivelmente as hipóteses em que o magistrado pode fixar os
honorários por equidade, argumentando que:
Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é
a de que o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral
e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não
sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.
Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao
§ 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação
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subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito
econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa.
Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base
no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não
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sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o
proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última
hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.
A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro
"soldado de reserva", como classificam alguns, somente será
cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do
mesmo dispositivo.
Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art.
85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim
de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo
dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá
esgotado.[17]
Assim, concluiu o Ministro que, diante de norma jurídica expressa no novo
Código, não caberia a incidência da proporcionalidade e da razoabilidade.
O voto da Ministra Nancy Andrighi, em sentido contrário, defendeu a
manutenção da decisão do Tribunal a quo, quanto à possibilidade de fixação dos
honorários não apenas para fixar a remuneração acima de 20% quando a causa
envolver proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo, mas também
para fixar abaixo de 10% quando o valor fosse vultuoso, consignando que:
“(...) seja porque o conceito de inestimável abrange igualmente
as causas de grande valor, ainda que suscetíveis de
quantificação, seja ainda porque os conceitos de equidade e
de justa remuneração pelos serviços prestados pelo advogado
não se coadunam com a alegada possibilidade de fixação fora
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dos critérios legais apenas para majorar, mas não para minorar
os honorários advocatícios.” [18]
A Ministra destacou ainda que o art. 85, §8º, do CPC/15 em muito se assemelha
à regra do art. 20, §4º, do CPC/73, e que a doutrina reconhecia, ao interpretar a lei
pretérita, que o dispositivo legal possuía conceitos jurídicos indeterminados e
cláusulas abertas que devem ser preenchidas pelo julgador.
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Assim, concluiu a Ministra, em sentido semelhante ao defendido no presente
trabalho, que:
(...)se ambas as hipóteses estão assentadas exatamente na
mesma premissa – a necessidade de arbitramento fora do
critério de 10% a 20% para que haja a justa remuneração do
trabalho do advogado – não há justificativa teórica para que se
faça essa distinção, cabendo ao Poder Judiciário, pois, a tarefa
de encontrar a justa remuneração na hipótese concreta, sendo
5
absolutamente
irrelevante considerar se essa busca resultará

em fixação abaixo de 10% ou acima de 20%.
A justa remuneração ao advogado, associado aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, seriam, pois, critérios norteadores da atividade
jurisdicional.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das análises procedidas no presente trabalho, pode-se concluir que a
controvérsia posta é capaz de suscitar argumentos e predileções para todos os
lados.
A

análise

crítica

proposta

não

pretende

exaurir

o

tema,

mas

demonstrar, através de vetores interpretativos e princípios substancias no nosso
ordenamento jurídico, que, conquanto o princípio da legalidade seja de
fundamental primazia no Estado de Direito, a atuação do magistrado deve
concretizar as normas constitucionais, sobretudo diante de um novo diploma
processual que consagra e corrobora valores como justiça, razoabilidade,
proporcionalidade nas normas fundamentais previstas no artigo 1º ao 12 do CPC.

87

www.conteudojuridico.com.br

Portanto, não obstante o art. 85, § 8º do novo CPC

não incluir,

expressamente, a previsão de que a verba honorária pode ser fixada por equidade
quando o proveito econômico for excessivo, entendo que tal fixação decorre da
interpretação teleológica da própria norma que objetiva evitar disparidades, uma
vez que tanto no caso de irrisoriedade quanto de exorbitância na condenação
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haverá descompasso com os parâmetros para determinação da verba honorária,
com a finalidade da norma e os postulados fundamentais.
De certo, que tal interpretação, cabível em hipóteses excepcionais e peculiares,
garantirá a compatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e a harmonia do sistema processual.
Ademais, o entendimento firmado pelo STJ em sentido contrário, não se
encontra no rol dos precedentes vinculantes do art. 927 do CPC, por conseguinte,
a matéria comporta larga possibilidade de discussão e mutação mediante o
processo argumentativo e dialógico das instâncias julgadoras.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGALIDADE E A LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA
DE TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS.
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Resumo: A Emenda Constitucional nº.: 41/2003 introduziu o instituto do abono de
permanência ao ordenamento jurídico brasileiro, por meio do § 19 do artigo 40 da
Constituição Federal. Tal abono consiste em incentivo ao servidor que, mesmo
tendo reunido as condições legais para aposentar-se voluntariamente, opta por
permanecer em atividade em detrimento do ócio remunerado. Contudo, sua
natureza jurídica é controversa, uma vez que a sua definição determinará ou não a
incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos pelos servidores.
Atualmente podemos identificar duas correntes distintas sobre o tema: ser o abono
de natureza indenizatória e, portanto, não pode ser tributado, tendo como
defensores inclusive os Ministros da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; e ser
de natureza remuneratória, por não ser reparação ou reposição, acrescendo
patrimônio ao beneficiário e configurando-se fato gerador do imposto de renda,
defendida pelos Ministros da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. As
controvérsias geradas pelas diversas concepções jurídicas acerca da incidência de
tributação sobre o abono permanência do servidor público e a ausência de
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consenso ou legislação específica sobre o tema justificam a discussão
cientificamente conduzida sobre o assunto.
Palavras Chave: Abono de Permanência; Natureza Jurídica; Imposto de Renda;
Remuneração; Indenização.

As regras dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos,
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trazidas pela Constituição Federal de 1988, divergem das regras do Regime Geral
da Previdência Social em diversos aspectos, tais como limite dos proventos, regras
de aposentadoria e quanto a existência do benefício denominado abono de
permanência (BRASIL, 1988).
O regime previdenciário típico dos servidores, desde sua instituição até os
dias atuais, sofreu diversas reformas, sendo as Emendas Constitucionais nº.:
20/1998; nº.: 41/2003 e nº.:47/2005 as principais alterações constitucionais relativas
ao tema (BRASIL, 1988).

5

O texto original não previa nenhum tipo de benefício para o servidor que,
atendendo aos requisitos para aposentadoria, optasse por permanecer em
atividade. Assim, a primeira inovação constitucional no sentido de incentivar de
alguma forma esses servidores a continuar na ativa foi a EC nº.: 20/1998 que
introduziu a possibilidade de isenção da contribuição previdenciária à hipótese
citada.
Contudo, ainda que o art. 176 do Código Tributário Nacional disponha que
a isenção tributária sempre decorre de lei, o constituinte reformador equivocou-se
ao usar o termo isenção tributária, pois ainda que as contribuições previdenciárias
tenham natureza jurídica de tributos, uma vez que integram o rol de contribuições
sociais, não compete à Constituição afastar a incidência do tributo por meio do
instituto da isenção, mas tão somente por instituição de imunidade tributária
(MARTINS, 2006, p.32).
Segundo Difini (2008, p.156) ocorrendo o fato definido “como hipótese de

incidência pela lei tributária e sendo afastada a obrigação de pagar tributo por
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norma constitucional, estaríamos diante de um caso de imunidade tributária,
contudo, se a obrigação for afastada por lei ordinária seria caso de isenção.”
Dessa forma, tentando reparar a falha técnica e o prejuízo aos cofres públicos
trazido pela referida emenda, uma vez que abrangia todos os casos de
aposentadoria, inclusive os casos de direito adquirido e da regra de transição dos
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art. 3º e 8º da EC nº.: 20/1998, a EC nº.: 41/2003, introduziu o instituto do abono
de permanência ao ordenamento jurídico brasileiro, conferindo a seguinte redação
ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, são asseguradas regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos
e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
(...)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecida no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contida no § 1º, II.
(BRASIL, 1988, p. 25)
Tal abono consiste em incentivo ao servidor que, mesmo tendo reunido as
condições legais para aposentar-se voluntariamente, opta por permanecer em
atividade em detrimento do ócio remunerado.
Conforme se depreende do art. 40, § 1º, III, da Constituição da República, são
requisitos para a aposentadoria voluntária dos servidores públicos: o cumprimento
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do tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, sessenta anos de idade e trinta e
cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher ou sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Conforme se verifica pela análise detida da legislação, a idade mínima para
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a aposentadoria voluntária dos servidores públicos é baixa, pois uma pessoa com
55 ou 60 anos de idade mantém sua capacidade laborativa e é plenamente capaz
de continuar a exercer suas atividades. Somado a isso, é extremamente interessante
para o poder público manter em atividade servidor com mais de trinta anos de
carreira e experiência, que conhece o serviço que presta e está inserido no ambiente
de trabalho.
O incentivo criado pela supracitada Emenda Constitucional visa exatamente
isso, manter esse servidor em atividade, para que ele não opte pela aposentadoria,
5

evitando assim a investidura de novo servidor sem experiência, que levará tempo e
despenderá gastos para ser treinado e adequar-se ao trabalho, bem como arcará o
poder público com a aposentadoria e o salário do novo servidor, onerando ainda
mais o Estado.
A necessidade do abono de permanência e sua ampla aplicação são
indiscutíveis, pois, de acordo com reportagem publicada no site do Correio
Brasiliense, atualmente o instituto beneficia aproximadamente 89 mil funcionários
públicos apenas no âmbito federal, e permite que funcionários qualificados e em
plena capacidade laborativa não recorram à aposentadoria.
Assim, a divergência sobre este tema reside na sua natureza jurídica, uma vez
que a sua definição determinará ou não na incidência de imposto de renda sobre
os valores recebidos pelos servidores.
Atualmente podemos identificar duas correntes distintas sobre o tema, a
primeira defende a não incidência do imposto, por ter o abono de permanência
natureza jurídica de verba indenizatória e, portanto, não pode ser tributado, tendo
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como defensores inclusive os Ministros da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
(BRASIL, 2010). Já a segunda defende ser o abono caracterizado como verba
remuneratória, por ser uma faculdade do servidor e, por isso, não consiste em
reparação ou reposição, acrescendo patrimônio ao beneficiário e configurando-se
fato gerador do imposto de renda, defendida pelos Ministros da 2ª Turma do
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Superior Tribunal de Justiça (BRASIL, 2008).
As controvérsias geradas pelas diversas concepções jurídicas acerca da
incidência de tributação sobre o abono permanência do servidor público e a
ausência de consenso ou legislação específica sobre o tema justificam a discussão
cientificamente conduzida sobre o assunto.
Este estudo visa, além de expor a diferentes visões acerca do tema,
explicitando cada uma delas, apresentar incongruências e incoerências existentes,
buscando alternativas pertinentes e aplicáveis aos servidores públicos, e, sobretudo,
buscar referencial teórico que contribua para a formulação de definição uníssona
sobre o abono de permanência e se este consiste ou não em fato gerador do
imposto de renda, uma vez que apesar de extremamente discutido, o tema não foi
pacificado.
De acordo com o art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), "Tributo é toda

prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,
que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada" (BRASIL, 1966)
Assim, para se enquadrar no conceito de tributo é necessário que seja
coativamente imposto ao contribuinte pelo Estado por intermédio de Lei,
independentemente da prática de ato ilícito e pago em dinheiro, não sendo
admitida prestação in natura ou in labore. Deverá também ser pago em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, por meio da utilização de indexadores,
que, por operação aritmética, na data do pagamento, são convertidos em moeda.
A necessidade de instituição por lei decorre do princípio da legalidade
inerente ao Direito Tributário, contido no art. 150 da Constituição Federal, segundo
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o qual o tributo só pode ser instituído ou aumentado por lei. Pelo mesmo princípio
constitucional, temos que a cobrança deve ser realizada mediante atividade
plenamente vinculada, carecendo de atos administrativos vinculados, sem espaço
para escolhas discricionárias, políticas ou administrativas, baseadas no juízo de
conveniência ou oportunidade do administrador ou agente político (BRASIL, 1988).
Os tributos não têm natureza sancionatória, diferenciando-se assim, das
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multas de direito público, que também são prestações pecuniárias compulsórias,
previstas em lei e cobradas mediante atividade vinculada, mas cujo fato gerador é
ato ilícito.
O fato gerador foi definido pelo art. 114 do Código Tributário Nacional como
sendo a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência da
obrigação principal (BRASIL, 1966). Assim, serão definidos em lei, novamente por
força do principio constitucional da legalidade, os casos que, uma vez ocorridos no
mundo jurídico, darão origem ao dever de tributar.
5

Essa definição legal dos fatos que serão tributados recebe o nome de
hipótese de incidência, ou seja, descreve determinado fato de forma precisa e
detalhada, para garantir segurança jurídica ao contribuinte.
A hipótese de incidência deve sempre conter o elemento pessoal,
determinando os sujeitos da obrigação tributária; o elemento temporal para se
identificar a lei aplicável ao fato; o elemento espacial, pois a tributação só pode
incidir sobre fato que ocorra no âmbito espacial de competência do legislador que
editar a norma; e o elemento material, descrevendo todos os dados fundamentais
para delimitar a hipótese, incluindo elementos materiais quantitativos como bases
de cálculo e alíquotas (DIFINI, 2008, p.154).
Dessa forma, a lei, ao descrever os casos que deverão ser tributados, está
estabelecendo as hipóteses de incidência e, os fatos ocorridos que se subsumam a
essas normas, serão denominados fatos geradores e originarão a obrigação
tributária.
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Dentro do Direito Tributário, os impostos, a espécie tributária que interessa
a este estudo, são definidos pelo art. 16 do Código Tributário Nacional como o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, ou seja, são tributos não
vinculados (BRASIL, 1966). Por certo que, ainda que os valores arrecadados não
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venham a ser direcionados ao custeio de ação estatal especifica, na forma de
contraprestação, os impostos destinam-se à prestação de serviços públicos
indivisíveis como segurança ou para custear o aparelho estatal.
Alguns doutrinadores, como Luiz Felipe Silveira Difini (2008), defendem que
os impostos podem ser instrumentos de justiça tributária e distribuição de renda,
pois se baseiam na capacidade contributiva e serão empregados em serviços
públicos indivisíveis que atenderão prioritariamente às necessidades das
populações.
Os impostos podem ser classificados em reais, que incidem sobre objeto
material, e pessoais, cuja tributação deriva de certas características do sujeito
passivo; diretos, que possuem como fato gerador situação permanente ou ao
menos durável ou continuada no tempo, e indiretos cujo fato gerador é situação
instantânea; fixos cujo quantum é estabelecido em valores fixos e determinados;
proporcionais cujo valor a pagar é obtido pela aplicação de alíquota em percentual
constante sobre a base de cálculo; progressivos nos quais a alíquota cresce à
medida que aumenta a respectiva base de cálculo; e regressivos cuja a alíquota
decresceria à medida que aumentasse a base de cálculo (DIFINI, 2008).
Nesse contexto, o imposto de renda é um tributo que, como o próprio nome
determina, deve incidir sobre a renda, definida pelo art. 43, I, do Código Tributário
Nacional como o produto do capital, do trabalho ou de ambos, bem como sobre
os demais proventos que acresçam patrimônio ao servidor, mas que não se
enquadrem no conceito de renda (BRASIL, 1966, p.236).
Ressalta-se que, de acordo com a Teoria do Acréscimo Patrimonial defendida
pelo Professor Paulo de Barros Carvalho (2002, p. 422), renda é todo acréscimo
patrimonial, todo ingresso líquido, em bens materiais, imateriais ou serviços
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avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou acidental, de caráter oneroso ou
gratuito, que importe um incremento líquido do patrimônio de determinado
indivíduo, em certo período de tempo.
Os proventos, por sua vez, constituem resultado, lucro, crédito, como o fruto
da não realização imediata e simultânea de um patrimônio, mas sim o acréscimo
patrimonial resultante de uma atividade que já cessou, mas que ainda produz
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rendimentos, como os benefícios de origem previdenciária, pensões e
aposentadoria, ou seja, são acréscimos patrimoniais não resultantes do capital ou
do trabalho (GARCIA, 2011, p.12).
Dessa forma o referido imposto incide somente sobre o acréscimo
patrimonial e não sobre o patrimônio em si, levando em consideração a essência
da receita e não sua denominação, localização, condição jurídica, nacionalidade da
fonte, da origem ou da forma de percepção, uma vez que a natureza jurídica da
verba não necessariamente se revela por sua designação, mas sim pela efetiva
5

análise do instituto, e, nesse caso, se acresce ou não patrimônio (art. 43, §1º CTN)
(BRASIL, 1966).
Conforme dispõe o artigo 153, § 2º, inciso I da Constituição Federal, o
imposto sobre a renda será informado pelos critérios da generalidade, da
universalidade e da progressividade, pelos quais podemos inferir que o imposto
deve incidir sobre todas as espécies de renda, isto é, todo acréscimo patrimonial
deve ser submetido ao mesmo tratamento, não podendo o imposto sobre a renda
ser seletivo, onerando mais algumas espécies de acréscimos patrimoniais e menos
de outras; todas as rendas do contribuinte deverão ser tributadas, aplicando-se a
tabela crescente de alíquotas uma única vez sobre a totalidade do acréscimo
patrimonial; as alíquotas serão proporcionais ao montante da renda.
A análise dos rendimentos e sua classificação são de suma importância para
averiguar se estamos diante do fato gerador desse tributo, pois as verbas que
indenizam não podem ser consideradas renda e assim, não podem ser tributadas
por esse imposto, uma vez que a indenização visa recompor o patrimônio do
contribuinte e não acrescer, fazendo apenas com que seja recobrado o status quo.
99

www.conteudojuridico.com.br

Dentre os indivíduos sujeitos ao imposto de renda, o servidor público são
definidos pelo art. 2º da Lei nº.: 8429/92 como:
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei,
todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração,

por

eleição,

nomeação,

designação,
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contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior (BRASIL, 1992).
Assim, agente público é a designação mais abrangente que abarca os
agentes políticos, os servidores públicos e os particulares em colaboração com o
Estado (DI PIETRO, 2004).
Os servidores públicos são os agentes permanentes, profissionais, a serviço
da Administração Pública, que possuem algumas características específicas além
das citadas, como vincular-se ao Estado por uma relação remunerada e permanente
de trabalho com o intuito de exercer função pública, integrando assim, o quadro
funcional das pessoas jurídicas de direito público.
Dentro do serviço público é possível identificar diversas categorias de
servidores públicos considerados em seu sentido amplo, tais como efetivos,
temporários, comissionados, estatutários e celetistas (DI PIETRO, 2004).
A efetividade, apesar de ser atributo do cargo, refere-se ao servidor, que, ao
ser aprovado em concurso público, passa a deter uma série de prerrogativas e, após
cumprir o estágio probatório, será dotado de estabilidade.
Os servidores estatutários efetivos são aqueles servidores cuja relação
jurídica de trabalho é regulada por diplomas legais denominados Estatutos, nos
quais estão inscritas todas as regras, direitos e deveres desses agentes
administrativos. São os agentes públicos que de fato interessam a este estudo, uma
vez que são os que se submetem ao Regime Próprio de Previdência Social, por
serem efetivos e contarem na maioria das vezes com estabilidade, não sendo sua
relação jurídica com o Poder Público efêmera.
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Na Administração Pública, os cargos são criados por lei, a qual define de
antemão a remuneração que será paga ao seu ocupante, que não poderá ser
inferior ao piso salarial da categoria também definido em lei, bem como qualquer
alteração relativa ao tema necessitará de edição de lei específica, conforme de
depreende da análise do art. 37, X, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Assim, será denominado vencimento o valor pago pelo ao servidor pelo
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exercício do cargo nele investido, de acordo com o art. 40 da Lei nº.: 8112/90
(BRASIL, 1990). Essa retribuição pecuniária refere-se diretamente ao cargo, pois
como dito acima o vencimento dos cargos é previamente estipulado por lei.
Diferente é a denominação vencimentos, agora no plural, comumente
utilizada para classificar a remuneração dos servidores, que consiste na soma de
todas as vantagens pecuniárias percebidas em razão de sua situação funcional,
somando-se inclusive o vencimento.
São vantagens pecuniárias
5 os adicionais e as gratificações, as quais Hely
Lopes Meirelles define como:
O que caracteriza o adicional e o distingue da gratificação é
ser aquele uma recompensa ao tempo de serviço do servidor,
ou uma retribuição pelo desempenho de funções especiais
que refogem da rotina burocrática, e esta, uma compensação
por serviços comuns executados em condições anormais para
o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de certas situações
que agravam o orçamento do servidor (MEIRELLES, 2004,
p.405).
Ainda que o Estatuto Federal (Lei nº.: 8122/90) defina a remuneração como
a soma do vencimento do cargo às vantagens permanentes, coaduno do
entendimento do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho (2004), pois ser a
vantagem permanente ou transitória não a descaracteriza como parcela
remuneratória, caso ela consista em retribuição pelo desempenho do serviço em
condições específicas.
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Importante ressaltar que as vantagens pecuniárias não podem ser acrescidas
à remuneração qualificada pela Carta Magna como subsídio, pago aos membros
dos Poderes, detentores de cargos eletivos, Ministros de Estado, Secretários
Estaduais e Municipais, membros do Ministério Público, integrantes das Defensorias
Públicas e Advocacia Pública, pois é parcela única de acordo com o art. 39, §4º, da
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CF/88.
Dessa forma, aos subsídios não deve ser somado nenhum tipo de vantagem
de caráter remuneratório, porém, por força do art. 39, § 3º da CF/88, devem ser
aplicados aos servidores públicos vários direitos concedidos aos trabalhadores
celetistas como, por exemplo, adicional de férias, 13º salário e adicional noturno.
Assim, é indiscutível que em alguns casos haverá acréscimo pecuniário de caráter
remuneratório aos subsídios (CARVALHO FILHO, 2010, p.376).
A regra do teto remuneratório para os servidores públicos está contida no
art. 37, XI, da CF/88 que limita as remunerações dos servidores públicos evitando
assim prejuízo ao erário e discrepância entre os vencimentos dos cargos
semelhantes dos três poderes (BRASIL, 1988).
Cabe ressaltar que se submetem ao teto remuneratório quaisquer tipos de
remuneração dos servidores públicos, bem como suas pensões e aposentadorias,
incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, salvo as de caráter
indenizatório, de acordo com o art. 37, §11, da CF/88.
A resolução nº 14 de 2006 do Conselho Nacional de Justiça em seu art. 4º,
IV, é categórica ao excluir da incidência do teto remuneratório constitucional as
verbas percebidas como abono de permanência em serviço. Nesse mesmo sentido
estão também as resoluções nº 13 de 2006 também do CNJ e a 09 de 2006 do
Conselho Nacional do ministério Público.
Assim, surge o questionamento do motivo pelo qual o abono de
permanência foi excluído do teto remuneratório ao lado das demais verbas
indenizatórias.
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Diversas são as verbas que integram o contracheque dos servidores como o
vencimento, adicionais diversos, comissões, gratificações, diárias, ajuda de custo, e
outras. Essas, por sua vez, são divididas, principalmente, em duas espécies, as verbas
remuneratórias e as indenizatórias.
As verbas denominadas remuneratórias são aquelas destinadas a retribuir
trabalho prestado, seja ele intelectual ou oriundo de força física, configurando-se
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contraprestação.
Já as verbas indenizatórias não são contraprestação, mas reparação por um
dano, material ou moral, sofrido pelo empregado; por uma situação menos
vantajosa imposta a ele; ou pelo não usufruto de um direito. O recebimento da
verba não depende de uma ação do trabalhador, mas sim de uma situação adversa,
sendo obrigatório o seu pagamento para reparar o dano sofrido, ou ao menos
amenizá-lo.
De acordo com a Juíza 5Federal Maria Cecília de Marco Rocha as verbas
indenizatórias visam ressarcir direito não fruído em sua integralidade, seja para
reparar a garantia jurídica desrespeitada, seja em face de outros fundamentos
normativamente tidos como relevantes (processo nº. 2007.34.00.040552-0).
Assim, a classificação e diferenciação das verbas percebidas pelos servidores
em remuneratórias e indenizatórias é de suma importância para este estudo, uma
vez são inúmeros os reflexos que a determinação da natureza jurídica de cada uma
acarreta, principalmente no que diz respeito à incidência de contribuições sociais
como o INSS e Imposto de Renda.
Em regra, sobre as verbas que possuem cunho remuneratório incidirão tais
descontos, enquanto sobre as verbas indenizatórias não incidirão. Isso é ponto
pacífico na doutrina e jurisprudência (STF, RE 228.083-RS,RE 277.766-8, TRF4 1ª. T.
AC 2000.70.00.031332.61PR).
A previdência social destinada aos servidores públicos têm seu contorno
definido pela Constituição Federal, cabendo aos estatutos funcionais regulamentála de forma mais específica e suplementar.
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Tal regime previdenciário teve suas regras básicas definidas pela Lei Federal
nº.: 9717/98, e desde sua instituição até os dias atuais sofreu diversas reformas,
sendo as Emendas Constitucionais nº.: 20/1998; nº.: 41/2003 e nº.: 47/2005 as
principais alterações relativas ao tema (BRASIL, 1998).
O Regime Próprio abrange os servidores da União, Estados, Distrito Federal,
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Municípios, bem como os militares, e caso optem por esse regime previdenciário
para seus servidores em detrimento do regime geral, ele deverá ser o único adotado
pelas entidades públicas, não podendo haver distinções entre as categorias
funcionais.
O sistema previdenciário do regime próprio será custeado pelas entidades
públicas, pelos servidores ativos, pelos inativos e pensionistas, sendo pautado pela
contributividade, por meio de contribuições paulatinas e sucessivas pagas pelo
servidor no curso de sua relação de trabalho, sempre preservando o equilíbrio
financeiro e atuarial, a fim de evitar disparidade entre as contribuições e os
benefícios pagos (art. 40 da CF/88).
Com a EC nº.: 41/2003 a contribuição do servidor ativo da União ficou
estabelecida em 11% (onze por cento) de sua remuneração, estando a União, suas
autarquias e fundações obrigadas a contribuir com o dobro da contribuição desse
servidor. Ressalta-se que a Constituição facultou aos Estados, Distrito Federal e
Municípios instituírem a contribuição de seus servidores para custear os respectivos
regimes, desde que a alíquota não seja inferior à fixada para a União (art. 149, §1º,
da CF/88) (CARVALHO FILHO, 2010, p. 489).
A contribuição deverá incidir em todas as verbas percebidas pelo servidor
que possuam caráter remuneratório, excluindo-se assim, as diárias de viagem, ajuda
de custo, indenização de transporte, salário-família, auxílio alimentação, auxílio
creche, parcelas pagas em razão do local de trabalho, pelo exercício de cargo em
comissão ou função de confiança e abono de permanência (BRASIL, 1988).
A não incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de
permanência é uma isenção concedida por lei e que preserva a coerência do
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instituto, já que esse se presta exatamente a liberar o servidor de pagar a
contribuição previdenciária sobre sua remuneração. Decorre do art. 4º, §1º, IX, da
Lei 10.887/04, que dispõe ser a contribuição social do servidor público 11% da
totalidade de sua base de contribuição, sendo essa constituída pelo vencimento do
cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei,
adicionas de caráter individual e quaisquer outra vantagens, excluído, entre outros,
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o abono de permanência.
Quanto aos servidores inativos, a EC nº.: 41/2003, ao incluir o caráter
solidário ao Regime Próprio de Previdência, bem como ao elencar os inativos e
pensionistas como contribuintes, afastou as discussões acerca do tema. Dessa
forma, conforme a Lei nº.: 10887/04, tais beneficiários deverão contribuir com no
mínimo 11% (onze por cento) de seus proventos, uma vez que essa é a alíquota
prevista para aqueles vinculados à União (BRASIL, 2004). Contudo, será considerado
como base de incidência o valor dos proventos e pensões que ultrapassem o limite
5 pelo Regime Geral, de acordo com o art. 5º da
máximo dos benefícios previstos

supracitada Lei.
Dentre os benefícios previdenciários concedidos pelos Regimes Próprios,
podemos destacar a aposentadoria em todas as suas modalidades, a pensão por
morte, o auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio reclusão
(MARTINS, 2006, p. 38).
Assim, a aposentadoria consiste em direito subjetivo do servidor que, após
cumpridos certos requisitos, passa à inatividade e continua recebendo, até sua
morte ou evento superveniente que cause a extinção do benefício, prestação
pecuniária paga pelo fundo previdenciário do ente ao qual estava vinculado e para
o qual contribuiu por último.
Trata-se de ato administrativo formalizado pela autoridade competente e
apreciado pelo Tribunal de Contas, que deverá verificar sua legalidade (art. 71, III,
CF/88), sendo que, uma vez aposentado, o servidor extingue seu vínculo com o
Estado, conservando-se apenas os direitos relativos ao seu benefício (MARTINS,
2006, p.46).
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A aposentadoria pode ser compulsória, cabendo ao ente federado aposentar
o servidor, ainda que contra vontade desse, quando ele atingir 70 (setenta) anos de
idade; voluntária, requerida pelo servidor quando preenchidos os requisitos
previstos pela Constituição Federal; ou por invalidez, decorrente da impossibilidade
física ou psíquica, em caráter permanente, para exercer qualquer atividade (BRASIL,

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

1988).
Para este estudo nos vamos nos ater a análise da aposentadoria voluntária,
uma vez que, dentre as modalidades de aposentadoria citadas acima, é a única que
se vincula ao instituto do abono de permanência, objeto deste trabalho.
Essa modalidade de aposentadoria é faculdade do servidor público e,
portanto, depende da manifestação livre de vontade, pois caso não a exprima
poderá continuar em atividade e, nos casos da alínea “a” supracitada, ainda fará jus
ao benefício do abono de permanência.
Dessa forma, podemos identificar duas possibilidades de aposentadoria
voluntária: com proventos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição.
A aposentadoria com proventos proporcionais, também chamada de
aposentadoria por idade, leva em consideração a idade do servidor, os dez anos de
serviço público e os cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Contudo,
conforme ressalta Bruno Sá Freire Martins, em seu livro Direito Constitucional
Previdenciário do Servidor Público, tal modalidade só é possível até se atingir o
tempo de contribuição exigido para aposentadoria voluntária com proventos
integrais, pois caso o servidor manifeste sua vontade de se aposentar após
atingidos concomitantemente os tempos de idade e contribuição exigidos pela lei,
não há que se falar em proventos proporcionais (MARTINS, 2006).
Ressalta-se que, de acordo com a Orientação Normativa nº.: 03/SSP/2004,
expedida pelo Ministério da Previdência Social, considera-se como tempo de
exercício no serviço público todo o tempo exercido em cargo, função ou emprego
público, na Administração Direta, Autárquica e Fundacional, ainda que
descontinuado e que o servidor por algum tempo não estivesse vinculado ao
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Regime Próprio de Previdência Social, (MARTINS, 2006, p. 41). Bem como, para
contagem do tempo de contribuição, caso o servidor tenha trabalhado fora do
serviço público, será levado em consideração o tempo trabalhado sob o regime
próprio e sob o regime geral, de acordo com a Lei nº.: 9796/99 (BRASIL,1999)
Os tempos de contribuição para aposentadoria integral foram reduzidos em
casos específicos pelo texto constitucional, como é o caso dos professores que, para
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compensar o maior desgaste provocado pela função de magistério, tiveram a
redução de cinco anos no tempo de contribuição necessário, desde que
comprovado o exercício da função de magistério na educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, durante todo o período. Outra hipótese é a de
aposentadoria especial para os trabalhadores que exerçam atividades consideradas
penosas, insalubres ou perigosas, reduzindo o tempo de contribuição, nos termos
das leis complementares relativas a essas atividades (MARTINS, 2006, p. 41)
Nesse contexto, o abono de permanência é uma inovação trazida pela EC nº.:
5

41/2003, que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2004 e conferiu a seguinte
redação ao §19 do artigo 40 da Constituição Federal:
(...)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha
completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecida no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em
atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao
valor da sua contribuição previdenciária até completar as
exigências para aposentadoria compulsória contida no § 1º, II
(BRASIL,1988).
Tal abono, também encontrado no art. 7º da Lei 10887/04, consiste em
incentivo ao servidor que, mesmo tendo reunido as condições legais para
aposentar-se voluntariamente com proventos integrais, opta por permanecer em
atividade.
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O abono de permanência deriva de condições pessoais do servidor, aferidas
individualmente no momento da concessão do benefício, e consiste em vantagem
pecuniária equivalente à sua contribuição previdenciária que deveria ser paga. Hely
Lopes Meirelles define vantagem pecuniária como:
Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do
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servidor, concedidas a título definitivo ou transitório, pela
decorrência do tempo de srviço (ex facto temporis), ou pelo
desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em
razão das condições anormais em que se realiza o serviço
(propter laborem), ou, finalmente, em razão de condições
pessoais do servidor (propter personam) (MEIRELLES, 2004, p.
456).
Uma vez adquirido o direito ao abono de permanência, por meio do
cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos
integrais (art. 40, §1º , III, a CF/88), seu pagamento perpetuará enquanto o servidor
permanecer em atividade no serviço público ou até completar os requisitos para a
aposentadoria compulsória, momento no qual voltará a ser descontada a
contribuição previdenciária (BRASIL,1988).
Muito tem se discutido a respeito do momento no qual o benefício passa a
ser devido ao servidor. Alguns órgãos administrativos efetuam o pagamento do
abono de permanência a partir da data de seu requerimento, já outros consideram
a data em que o servidor implementou as condições para aposentar-se.
A esse respeito, o Ministério da Previdência Social baixou a Portaria nº.:
402/08, que disciplina os regimes próprios de previdência social dos servidores
públicos ocupantes de cargo efetivo da União, Estados e Municípios, e estabeleceu
no art. 12 que o pagamento do abono permanência será devido a partir do
cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício, mediante opção expressa
pela permanência em atividade (BRASIL, 2008).

108

www.conteudojuridico.com.br

No mesmo sentido, o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Planejamento e Gestão (SEPLAG) editou a Resolução nº.: 60, de 08 de junho de
2004, cujo § 2° do art. 2° prevê que, depois de concedido, o abono será pago
somente a partir do mês de protocolo de requerimento (BRASIL, 2004)
Como se vê, seria necessário que, após o cumprimento dos requisitos para a
aposentadoria voluntária com proventos integrais, o servidor expressasse sua
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vontade de permanecer em atividade, por meio de requerimento escrito. Porém,
alguns estudiosos do Direito, como Gustavo Terra Elias, defendem que essa não é
uma interpretação conforme a Constituição da República, pois essa não exige
nenhum requisito formal para a concessão do abono, a não ser que o servidor
permaneça em atividade após a implementação das condições para a
aposentadoria, aceitando também a opção tácita do servidor, a qual se consuma
quando ele simplesmente permanece em atividade sem requerer sua aposentadoria
(ELIAS, 2009).
5

O abono de permanência deve ser aplicado em conformidade com a
Constituição, pela qual, uma vez cumpridos os requisitos para a aposentadoria,
deverá o órgão, ao tomar ciência, conceder o benefício e, se for o caso, com efeitos
retroativos à data em que o servidor já dispunha de condições para se aposentar.
A respeito desta questão não é diverso o entendimento de Bruno Sá Freire
Martins:
(...) o texto constitucional em momento algum fala em opção
expressa por permanecer em atividade (...) a interpretação que
mais se adequa ao ordenamento pátrio é aquela segundo a
qual o direito ao abono se incorpora ao patrimônio do
servidor quando este alcança os requisitos para se aposentar
e continua trabalhando, optando por permanecer em
atividade de forma tácita (MARTINS, 2006, p. 45).
Quando concedido o abono de permanência, o servidor continua a contribuir
para o regime próprio de previdência ao qual esteja vinculado, ficando por conta
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do tesouro do ente público ao qual se vincula o encargo de restituir-lhe o valor no
mesmo montante da contribuição.
Ressalta-se que o pagamento do abono de permanência ficará a cargo do
ente perante o qual o servidor adquiriu o direito ao benefício, mesmo que ao longo
de sua vida funcional tenha prestado serviços para outros órgãos, se vinculado a
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vários regimes previdenciários. Nesse sentido estão os ensinamentos de Wladimir
Novaes Martinez, que diz: “Não interessa saber a quais entes políticos o servidor,

no passado, tenha se filiado; o último, aquele para o qual presta serviços em que
consumou

o

direito,

responsabilizar-se-á

pela

quitação

do abono

de

permanência” (MARTINEZ, 2004)
Conforme exposto, a idade mínima para a aposentadoria voluntária dos
funcionários públicos é baixa, pois uma pessoa com 55 ou 60 anos de idade mantém
sua capacidade laborativa e é plenamente capaz de continuar a exercer suas
atividades. Somado a isso, é extremamente interessante para o poder público
manter em atividade um servidor com mais de trinta anos de carreira e experiência,
que conhece o serviço que presta e está inserido no ambiente de trabalho.
A lógica desse benefício reside na economia que a permanência do servidor
traz, visando exatamente isso, manter esse servidor em atividade, para que ele não
opte pela aposentadoria, evitando assim a contratação de um novo servidor sem
experiência, que levará tempo e despenderá gastos para ser treinado e adequar-se
ao trabalho, até mesmo porque, com a aposentadoria do servidor, o poder público
passa a arcar com duas remunerações, a do aposentado e a de seu substituto. Assim
leciona Fábio Zambitte Ibrahim, que afirma:
(...) é interessante para o Poder Público, pois fixa um servidor
trabalhando e ainda adia o pagamento de um benefício, e
bom para o servidor, que poderá receber uma remuneração
superior.
(...) Também é benefício importante para a manutenção do
adequado

funcionamento

da

máquina

administrativa,
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adiando a saída de pessoas especializadas em seus
segmentos de atividades (IBRAHIM, 2005, p. 38).
Dessa forma, é nítida a existência do abono de permanência em nosso
ordenamento, seus contornos e sua importância, contudo, resta analisar sua
natureza jurídica, ponto controverso, cuja definição determinará ou não na
incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos pelos servidores.
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A definição da natureza jurídica do abono de permanência compete à
doutrina e à jurisprudência, uma vez que nem a Lei nº.: 19887/04 nem o art. 40, §19,
da Constituição Federal trazem tal definição. Assim, podemos identificar
basicamente duas correntes acerca da natureza jurídica do abono de permanência,
a primeira que defende a natureza indenizatória e a segunda que defende a
natureza remuneratória do benefício.
Os defensores do caráter remuneratório do abono de permanência alegam
que esse não consiste em reparação
ou recomposição, mas sim em remuneração
5
adicional que acresce patrimônio ao servidor. Nesse sentido, leciona o doutrinador
José dos Santos Carvalho Filho (2009), que diz que o valor do abono de
permanência equivale à importância da contribuição previdenciária, o que estampa,
na prática, verdadeira elevação remuneratória indireta.
Tal benefício não poderia ser considerado verba indenizatória por não ser
ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou por supressão de
direito, sendo simplesmente produto do trabalho do servidor.
A juíza Federal Rosana Noya Weibel Kaufmann, no Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei Federal nª 2008.70.50.00.7253-0-PR ao defender o caráter
remuneratório do abono de permanência disse:
Portanto, como o abono de permanência decorre
diretamente da livre manifestação de vontade do
servidor, penso que não se mostra adequado
interpretar a percepção da respectiva verba como
de natureza indenizatória, para o fim de excluir a
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incidência do imposto de renda, melhor se
situando como parcela remuneratória adicional de
incentivo à permanência em atividade.
A magistrada entende que por derivar de manifestação livre da vontade do
servidor, que podendo escolher, opta por permanecer em atividade, não há que se
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falar em indenização pelo não gozo de direito.
Reforçando a tese de seu caráter remuneratório, existe Ato declaratório
Interpretativo expedido pela Receita Federal do Brasil, SRF nº. : 24/2004, que em
seu artigo único dispõe sujeitar-se à incidência do imposto de renda o abono de
permanência.
Tendo a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como principal defensora
dessa corrente são os Recursos Especiais nº.: 1192556-PE e 1105814- SC, algumas
das principais decisões acerca do tema.
Os defensores do caráter compensatório alegam que o abono não configura
acréscimo patrimonial nem produto do capital ou do trabalho, mas tão somente
uma recomposição pelo não usufruto do direito à aposentadoria. Quem está
recebendo o abono não está sendo remunerado pelo trabalho que presta, não é
contraprestação, mas sim indenização pelas contribuições sociais que paga para
trabalhar no interesse da administração (ELIAS, 2009, p.17).
Alguns defendem a possibilidade de analogia às súmulas 125 e 136 STJ que
prelecionam que o trabalhador que, por necessidade do serviço, deixe de gozar
parte de suas férias, tem direito a ser indenizado pelos dias a mais que trabalhou,
bem como o servidor público que adquiriu o direito ao gozo de férias prêmio e não
venha efetivamente usufruí-las, por ter rompido o vínculo com a administração em
razão de aposentadoria ou exoneração, deve ser indenizado pelas férias não
gozadas. Assim, seguindo esse raciocínio o abono de permanência seria uma
indenização pela aposentadoria não gozada.
As resoluções dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público
também são usadas na defesa desta tese, uma vez que excluem da incidência do
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teto remuneratório constitucional as verbas percebidas como abono de
permanência. As referidas resoluções perceberam a natureza indenizatória e,
visando o propósito constitucional de efetivamente conceder um prêmio ao
servidor que adia sua aposentadoria, decidiram por deixar o abono ileso a
abatimentos para efeitos de teto remuneratório.
Tendo como defensores os ministros da 1ª Turma do Superior Tribunal de
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Justiça, são as decisões dos Recursos Especiais nº.: 1021817-MG e 83962-SP as
principais decisões acerca do tema.
O Superior Tribunal de Justiça publicou em seu sítio eletrônico notícia a
respeito de recurso especial repetitivo julgado em sua 1ª Seção que considerou
legal o desconto de imposto de renda na fonte sobre o abono de permanência, por
ser a referida verba rendimento de natureza remuneratória que acresce patrimônio
e configura fato gerador do imposto nos termos do art. 43 do CTN. O Ministro Ari
Pargendler sustentou na referida decisão que afastar a incidência do tributo causa
5

lesão à ordem e à economia pública, pois gera queda na arrecadação,
comprometendo o equilíbrio orçamentário.
O recurso especial repetitivo (art. 543-C CPC), apesar de ser expressão da
aplicação do precedente judicial no ordenamento brasileiro e de visar trazer
segurança jurídica para as decisões judiciais, evitando o re-julgamento de matérias
semelhantes, reduzindo o fluxo de processos encaminhados para as instâncias
superiores, não tem o alcance de súmula vinculante e, portanto, não há vinculação
obrigatória das esferas inferiores (TARTUFFO, 2010, p.02), autorizando assim a
rediscussão do tema e decisões divergentes, bem como o presente estudo.
O ministro Mauro Campbell Marques, ao julgar o Recurso Especial 1192556PE, defendeu que não há lei que autorize considerar o abono de permanência
rendimento isento, e tendo em vista o art. 176 CTN que dispõe ser a isenção sempre
decorrente de lei, não se poderia deixar de tributar o abono. Contudo, acredito que
no presente caso não estamos diante de isenção tributária, mas simplesmente existe
a impossibilidade de tributação por o abono de permanência não configurar fato
gerador do imposto de renda, tratando-se de verba indenizatória.
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O abono não se enquadra no art. 43 do CTN pela mesma ratio essendi das
súmulas 125 e 136 do STJ, podendo-se afirmar que o abono de permanência é
verba indenizatória e sobre ela não incide imposto de renda, pelo mesmo motivo
que doutrina e jurisprudência atribuem ao titular de um direito compensação
pecuniária pelo não exercício.
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O caráter indenizatório do benefício consiste na compensação pelo não
usufruto de um direito, no caso de aposentar-se, e não configura acréscimo
patrimonial nem produto do capital ou do trabalho. Quem está recebendo o abono
não está sendo remunerado pelo trabalho que presta, não é contraprestação, mas
sim indenização pelas contribuições sociais que paga para trabalhar no interesse da
administração.
Nesse mesmo sentido, não se deve tributar o incentivo ao servidor cujo
propósito é neutralizar a cobrança da contribuição previdenciária, uma vez
desvirtuar-se-ia a norma constitucional e tornaria o instituto incoerente (ELIAS,
2009, p.15). Foi assim que assentou a jurisprudência da 1ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ABONO PERMANÊNCIA.
CF/88, ART. 40, § 19. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
CPC, ART. 535. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. CPC, ART. 273.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ.
(...)
III — O constituinte reformador, ao instituir o chamado abono
permanência em favor do servidor que tenha completado as
exigências

para

aposentadoria

voluntária,

em

valor

equivalente ao da sua contribuição previdenciária (CF/88, art.
40, § 19, acrescentado pela EC 41/2003), pretendeu, a
propósito de incentivo ao adiamento da inatividade, anular o
desconto da referida contribuição. Sendo assim, admitir a
tributação desse adicional pelo imposto de renda,
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representaria

o

desvirtuamento

da

norma

constitucional (STJ, AgRg no Resp. 1.021.817/MG, Relator
Ministro Francisco Falcão, DJe 01/09/08). (grifos nossos)
Assim, por não compor a base de cálculo para desconto da contribuição
previdenciária, a parcela do abono de permanência também não deve compor a
base de cálculo para desconto do imposto de renda. Da mesma forma que por não
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incidir no teto remuneratório do servidor público, descaracterizando o como verba
remuneratória, não deveria incidir imposto de renda.
Por mais que a Secretaria da Receita Federal entenda que incide imposto de
renda sobre o abono de permanência, cabe à receita apenas arrecadar o tributo e
não legislar a respeito, tendo o Ato Declaratório Interpretativo SRF nº.:24/2004 sido
considerado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região como uma interpretação
equivocada da lei (AGRG 1021817).
Ante o exposto, a incidência
5 do imposto de renda sobre a verbas recebidas
a título de abono de permanência é contrária à Constituição Federal, uma vez que
desvirtuaria a norma constitucional que pretende neutralizar a contribuição
previdenciária, onerando um benefício recebido pelo servidor, bem como ao
Código Tributário Nacional, pois não se enquadra na definição do fato gerador do
imposto de renda descrita pelo art. 43.
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES POR MEIOS ALTERNATIVOS:
REVISÃO DOUTRINÁRIA.
LAÍS GALGANI RIBEIRO, o autor:
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Direito
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Público de Minas Gerais.
RESUMO: Perante um número cada vez maior de demandas relacionadas a
conflitos familiares que tem tramitado no Poder Judiciário e, levando em
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consideração que muitos desses casos terminam sem serem solucionados de fato,
visto que há somente a finalização do processo e não a resolução do litígio em si,
tem-se buscado gradativamente o desfecho dos conflitos por métodos alternativos.
Superando momentos que passaram por deslumbramento, desilusão, descrença e
esperanças de renovação, encontra-se na mediação uma luz para uma futura
revolução da forma de resolver conflitos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, capaz
de mudar até mesmo o atual paradigma do conflito. Amparando-se nessas
orientações, a pesquisa desenvolvida
elege o método da mediação como
5
alternativa para a solução adequada das controvérsias que são apresentadas ao
Poder Judiciário. Nesse contexto, a técnica psicoterapêutica das constelações
familiares desenvolvidas pelo alemão Bert Hellinger se mostra ser uma interessante
estratégia para alcançar os objetivos de uma cultura de pacificação social.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família, Mediação, Constelação Familiar
ABSTRACT: In the face of a growing number of family-related claims that have
been pending in the judiciary, and given that many of these cases end up in fact,
since there is only the finalization of the case and not the resolution of the dispute
itself. , the outcome of conflicts has been gradually sought by alternative methods.
Overcoming moments that have been dazzled, disillusioned, disbelieving and
hoping for renewal, mediation sheds light on a future revolution in the way of
resolving conflicts, whether judicial or extrajudicial, capable of changing even the
current paradigm of conflict. Based on these guidelines, the research developed
elects the method of mediation as an alternative for the adequate solution of the
disputes that are presented to the Judiciary. In this context, the psychotherapeutic
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technique of family constellations developed by the German Bert Hellinger proves
to be an interesting strategy to achieve the goals of a culture of social pacification.
KEY WORDS: Family Law, Mediation, Family Constellation
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO: 2, MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.
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2.1 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 2.2 CONSTELAÇÃO FAMILIAR. 3. CONSIDERAÇÕES
FINAIS. 4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da humanidade os conflitos são presentes na vida dos
seres humanos. Eles surgiram como consequência da vida em sociedade, fazem
parte da natureza humana e se mostram essenciais para o desenvolvimento das
relações interpessoais. No entanto, aproveitar o potencial educativo das situações
conflitosas e administrá-las adequadamente nem sempre é fácil e plausível, é
necessário que se use o diálogo pacífico, capaz de converter situações adversas em
verdadeiras oportunidades de crescimento, e amadurecimento.
Conflitos geralmente são tidos como algo ruim para os diretamente
envolvidos e também para os terceiros que forem atingidos de alguma forma no
momento da resolução que não pacífica destes. Culturalmente, os conflitos são
associados a situações de instabilidade, sofrimento, e angústia pessoal, sendo
dificilmente analisado como ocasião para uma possível transformação.
Neste toar, observamos também uma cultura jurídica na qual tem-se a
percepção que os conflitos são vistos como algo negativo e prejudicial à sociedade
devendo ser dizimado a todo e qualquer custo. O que se tem é uma estrutura
jurisdicional que nem sempre alcança a harmonia entre as partes conflitantes, visto
que muitas vezes essas nem conseguem expressar a essência dos fatos e veem seus
desejos atrelados a uma adequação forçada para se ater às normas.
Uma vez que os dramas individuais e os valores pessoais não são
considerados, nem analisados, a probabilidade de sucesso real é mínima, levando a
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desdobramentos não imaginados e muito menos desejados pelos envolvidos. Logo,
diariamente milhares de problemas são expostos e vivenciados nos processos
judiciais. As partes confiam ao Poder Judiciário sua crença na solução formidável da
lide, planejando que os detentores juízo possam encontrar saídas para os conflitos
que não conseguem resolver sozinhas. Acontece, no entanto que o Judiciário se
imerge

numa

crise

generalizada,

não

conseguindo

oferecer

tratamento
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diferenciado para muitas contendas com as quais tem que lidar.
Os métodos alternativos de resolução de conflitos vêm alcançando lugar em
diversos ramos do direito. Um exemplo seria seu uso em um acidente de trânsito
em que ambas as partes têm culpa comprovada e desejam realizar um acordo mais
rápido, barato e favorável. No Direito de Família não seria diferente, longe disso.
Por haver um alto grau de sentimentos presente nos conflitos, as negociações
extrajudiciais, se corretamente aplicadas, representam uma potencial ferramenta
para se chegar a uma melhor solução dos problemas.
5

O uso da técnica das constelações familiares pode auxiliar de forma decisiva
na tática que será usada pelo mediador e na resolução do conflito, já que se trata,
basicamente, de uma análise da família do indivíduo e busca, com isso, a raiz de
eventual comportamento, que pode ser advindo de uma situação traumática
para sua família que perpetuou-se através das gerações.
Assim, surgem, objetivando aprimorar a efetivação da justiça, mecanismos
alternativos de solução de conflitos, que representam peça essencial no novo
modelo de justiça: menos formal, mais barata e eficaz, principalmente para os mais
carentes. Essa inserção de novos métodos para solução das contendas possibilita a
participação ativa dos cidadãos na solução de seus próprios conflitos.
Não resta dúvidas que fazer um acordo amigável ou levar a questão à justiça
é uma decisão meramente individual. É uma escolha entre fazer concessões ou
assumir riscos calculados. Há algum tempo o fator primordial para essa decisão se
baseava na perspectiva do triunfo, no entanto hoje em dia, o tempo demandado
em uma ação judicial importa muito e tem muito peso nessa escolha.
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Diante disso, a mediação nas diversas contendas familiares é elementar, não
somente pela economia de tempo, como também por outros motivos que serão
aqui explanados. É extremamente válido procurar realizar um acordo fora dos
tribunais, visto que se tem uma resposta mais rápida, ainda que não se consiga tudo
que almeja. Além da celeridade, o principal benefício das mediações em Direito de
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Família é que os acordos podem ser personificados de acordo com as
peculiaridades de cada indivíduo, pois tudo é pontuado. Por exemplo, se a pessoa
tiver um horário de trabalho incomum ou um rendimento mensal não usual, isso
será levado em consideração na resolução do conflito.
No momento da elaboração de um acordo, há a possibilidade de se ajustar
todas essas particularidades, que dificilmente são delimitadas com clareza em uma
sentença judicial. Alcança-se uma realização verdadeira e duradoura, visto que as
cláusulas que abarcam o direito de convivência dos pais com seus filhos, bem como
da obrigatoriedade de sustento, na maior parte das vezes necessitam de
adequações como a definição do momento e local que os pais irão apanhar os
filhos; o valor e modo de pagamento da pensão alimentícia; o dever de estar sempre
portando os documentos dos filhos, etc.
Por uma questão de costume, os advogados que atuam no Direito de Família
por vezes elaboram cláusulas genéricas que podem não ser notadas em um
primeiro momento e que as partes envolvidas não se atentam, mas podem gerar
conflitos no futuro. Um exemplo seria o profissional antecipar-se e redigir no acordo
entre as partes a autorização para viagem de férias ou até mesmo, caso o pai/mãe
seja demitido de seu emprego, ou perca consideravelmente sua fonte de renda,
como será a maneira de se fazer um reajuste da pensão alimentícia.
Outro exemplo prático que sê vê é que, nos casos de filhos menores, são
poucos os desenlaces judiciais que definem com quem esses ficarão quando houve
feriados e datas festivas que emendem com o final de semana. Geralmente, esses
acordos são feitos “de boca” e podem gerar muitos conflitos momentâneos, o que
gera desgaste para as crianças.
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Em se tratando se conflitos familiares que envolvam patrimônio, o benefício
trazido por uma resolução fora dos tribunais é ainda maior e mais tangível.
Consegue-se planejar a partilha dos bens de forma prática, pois existem soluções
de planejamento tributário que proporcionam uma incidência de impostos muito
mais econômica no momento do inventário.
Durante a negociação assistida, os familiares têm a chance de analisar com
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

calma e tranquilidade todos os detalhes, enquanto os advogados de família podem
observar os pormenores e entender as raízes conflitantes a partir de uma melhor
perspectiva, e assim, arquitetar soluções específicas para cada caso.
Nesse

cenário, métodos

alternativos

de

resolução

de

conflitos

quando aplicados ao direito de família se mostram uma importante ferramenta de
acesso ao ordenamento jurídico justo, pois permite a continuidade dos diálogos,
tão necessários nessa seara. Logo, serão abordadas a mediação e a constelação
familiar como técnicas de resolução de conflitos familiares.
5

2. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
Quando se fala nos métodos de resolução de conflitos ainda restam muitas
dúvidas a respeito de vários termos utilizados por advogados e afins. A fim de um
melhor entendimento farei uma breve distinção explanação sobre tais formas de se
obter solução para as contendas.
O mais recorrente ainda é, numa primeira visão, que as partes enxerguem o
judiciário como a forma mais eficaz de resolução do seu problema. Existe um
pensamento arraigado de que os juízes detenham mais conhecimento e poder de
decisão do que si próprios. No entanto, o abarrotamento da justiça leva a uma
decisão quase que padronizada, sem considerar os pormenores de cada situação.
Pela via judicial o juiz aplica a lei à lide, decide e impõe sua decisão às partes. Uma
vez acionado o poder judiciário, as partes não têm qualquer controle sobre a
solução.
Outro termo que aparece quando se fala em solução de lides é a arbitragem.
A arbitragem é o modo de resolução alternativa de litígios que mais se parece com
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o modelo judicial, pois é aplicada quando as partes não conseguiram resolver seus
problemas de forma amigável. Há neste método uma maior flexibilidade que no
judiciário, pois as partes que escolhem o árbitro de comum acordo. Nesse caso o
árbitro decide e impõe sua decisão às partes, analisando por si só a questão que
lhe foi submetida. Há neste método uma maior flexibilidade que no judiciário, pois
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as partes que escolhem o árbitro de comum acordo. No entanto, desde que definida
a arbitragem e incumbida a tarefa de decisão ao árbitro, as partes não têm qualquer
controle sobre a decisão, devendo aceitar o que lhes foi imposto, não cabendo
recurso. A sentença arbitral é equiparada à decisão de um tribunal de primeira
instância, e, caso uma das partes venha a descumpri-la, cabe execução judicial.
Ouvimos muito também o termo negociação e muitas vezes como sinônimo
de mediação, porém para efeitos jurídicos, há uma simples, mas não menos
importante diferença. Na negociação as partes conversam diretamente, sem a
presença de terceiros, buscando um acordo amigável. Trata-se de um instituto
pouco aconselhável, já que ambas podem tender a não cederem, ocasionando em
brigas e desentendimentos.
A mediação, em poucas palavras, consiste em uma estratégia na qual um
mediador facilita o diálogo entre os litigantes, em ambiente de confidencialidade.
O mediador busca o entendimento das partes, pelas próprias partes. Ele não deverá
opinar sobre o mérito da questão, mas caso as partes solicitem sua opinião, deverá
fazê-la de forma não tendenciosa, buscando resolver o conflito mantendo a paz.
A conciliação é baseada na ideia de que um conciliador conduz as partes na
análise de seus direitos e deveres legais, buscando um acordo. As partes é que
decidem os termos do acordo, mas o conciliador pode fazer sugestões e opinar
quanto ao mérito da questão. O objetivo da conciliação é o acordo.
Como características comuns à mediação e conciliação temos: ambas
estimulam a autocomposição de seus conflitos, em ambas há a atuação de um
terceiro, e não é este quem soluciona o conflito.
No entanto, há uma grande diferença entre elas, e que a maioria desconhece.
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Usa-se a técnica de conciliação, preferencialmente, nos casos em que os
envolvidos no conflito não têm ligação entre si. Não há um histórico de aversões
pessoais e, geralmente, a ligação entre eles decorre do confronto em que se
envolveram. Um exemplo clássico em que a conciliação é utilizada são os acidentes
de trânsito. Consegue-se bons acordos utilizando esse meio. Pois abre-se uma
possibilidade de comunicação no qual o conciliador intermedia e sugere soluções
favoráveis para ambas os envolvidos.
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Por outro lado, quando os litigantes têm histórico de vínculo anterior e o
canal de comunicação foi rompido (graças ao conflito ou até mesmo antes do
acontecimento do mesmo) a mediação é a estratégia escolhida na peleja. Observase que na grande maioria das vezes o conflito é incrementado por situações de
cunho pessoal, marcadas por sentimentos como raiva, vingança e intolerância. São
casos muito comuns observados em lides que envolvam o Direito de Família. Logo,
o mediador necessita auxiliar os interessados a entender o cenário do qual
são precursores, estimulando o5 restabelecimento do canal de comunicação, de
modo a que eles possam encontrar, por si mesmos, soluções consensuais.
É por esta característica que neste artigo será abordada a mediação como
principal técnica de solução dos conflitos familiares.
E ainda, com o intuito de auxiliar ainda mais na resolução pacífica e eficaz
das causas familiares, tem-se utilizado da técnica da constelação familiar como um
plus ao sucesso da mediação.
2.1 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
No Brasil, a mediação de conflitos familiares foi introduzida seguindo-se as
mesmas linhas da legislação da Argentina, a qual segue os paradigmas dos Estados
Unidos e da Europa, sobretudo a França, que sempre se mostra um passo a frente
quando o assunto é o exercício do Direito.
Foi com a introdução da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015) e da Lei de
Mediação (Lei nº 13.140/2015) que a mediação ingressou no ordenamento jurídico
como uma ferramenta do direito construído em conjunto. Por meio do diálogo, do
fortalecimento de vínculos e da promoção de uma efetiva participação do
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jurisdicionado na condução de seus próprios conflitos, o litígio está, aos poucos,
perdendo seu posto. Trata-se, portanto, da instituição da política pública para
tratamento de conflitos como uma excelente ferramenta de adoção do acesso à
justiça como acesso à ordem jurídica justa.
A mediação é uma estratégia não-adversarial segundo o qual um terceiro
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imparcial (o mediador) é necessário para a solução de um determinado conflito
entre pessoas que geralmente já se conhecem e carregam um vínculo emocional.
O mediador auxilia na comunicação por meio da utilização de técnicas, com o
intuito de que os próprios envolvidos resolvam seu impasse de maneira consciente,
informada e voluntária. Seu envolvimento pode acontecer de formas diferentes,
desde uma maneira mais intrusiva, até uma maneira mais simples.
O melhor jeito de assimilar a importância da mediação é detalhando o
termo. No dicionário Aurélio de língua portuguesa, obtemos o seguinte significado
para mediação:
1 - Dividir ao meio.
2 - Intervir acerca de.
3 - Ficar no meio.
4 - Passar-se (entre dois fatos ou duas épocas).
No aspecto jurídico, usamos o significado 2: intervir a cerca de, pois referese ao ato de servir de intermediário que é exatamente esse o papel do mediador.
Complementando, para nosso estudo não há melhor explanação sobre o
termo que a do próprio Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visto ser um grande
incentivador da mediação:
“A Mediação é uma forma de solução de conflitos na qual uma
terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o diálogo entre as
partes, para que elas construam, com autonomia e
solidariedade, a melhor solução para o problema. Em regra, é
utilizada em conflitos multidimensionais, ou complexos. A
Mediação é um procedimento estruturado, não tem um prazo
126

www.conteudojuridico.com.br

definido, e pode terminar ou não em acordo, pois as partes
têm autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus
interesses e necessidades.”
A mediação é, antes de mais nada, um instrumento pacificador cujo
propósito é levar os mediandos a encontrarem a solução para seus conflitos. É uma
forma eficiente de resolução de conflitos na qual é primordial que haja o
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estabelecimento de ajustes sobre pontos conflitivos para que se consiga manter um
relacionamento futuro. Deve-se ater ao fato que as partes precisam estar em
harmonia. Em casos de divórcios com filhos, por exemplo, não há como romper o
vínculo para sempre, logo, mesmo que cheguem a um acordo, não significa que
vão deixar de se falar.
Para tanto a figura do mediador é de extrema importância. O Mediador é um
profissional devidamente treinado que vai ajudar as partes a resolverem o conflito
por acordo mútuo, agindo sempre com imparcialidade, bem como sem forçar o
5

acordo durante a negociação. É imprescindível que o Mediador não tome lado e
seja realmente imparcial para que a mediação tenha sucesso. Essa é uma grande
diferença da arbitragem porque o árbitro decide algo e o mediador ajuda as partes
a chegarem a um acordo. O mediador deverá enfatizar que tudo que for dito a ele
não será compartilhado com mais ninguém, isso porque o mesmo deve ser uma
pessoa com quem as partes possam falar abertamente sem se preocuparem com
eventuais prejuízos futuros decorrentes de uma participação de boa fé na mediação
(CNJ, 2015).
Há dois tipos de mediadores: um mediador judicial necessita ter um curso
de formação de mediadores que seja reconhecido pelos tribunais. Os cursos são
oferecidos pelos próprios tribunais ou por instituições credenciadas pelos
NUPEMEC - Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Soluções de
Conflitos e devem observar os parâmetros curriculares estabelecidos pelo CNJ nos
termos do art. 167 §1º do Novo Código de Processo Civil. Já o mediador
extrajudicial, poderá ser qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e
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seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo
de conselho, entidade de classe ou associação.
Cabe aqui trazer o ensinamento da Ministra Fátima Nancy Andrighy sobre
o tema:
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“Por isso, a principal virtude do mediador é a paciência. Ele
deve ensinar as partes a pensar e resolver, por si mesmas, seus
problemas. Quanto melhor qualificado for o mediador, menos
opiniões ele emitirá, pois deve propiciar a manifestação mais
pura da pessoa, que indicará sua própria solução, sem a
intervenção do profissional.”
Além da importante figura do mediador, outros princípios como isonomia
entre as partes, oralidade, informalidade, autonomia da vontade das partes, busca
do consenso, confidencialidade e boa-fé, devem ser adotados para que o sucesso
da mediação seja garantido.
Assim, podemos citar algumas vantagens da mediação:
I. Economia de tempo e dinheiro: a mediação tramita com menos
formalidade, burocracia e com maior flexibilidade, do que os processos que
conhecemos tradicionalmente. Traz uma ótima relação custo-benefício perante a
agilidade na resolução do conflito, que resulta em economia de tempo e menor
desgaste

emocional.

Evita

ainda

gastos

com

recursos

e

outros

atos

judiciais/processuais.
II. Autonomia das partes: como a mediação auxilia no reestabelecimento do
diálogo entre as partes envolvidas no conflito, torna-as protagonistas da resolução
da questão. Ao contrário do que acontece tradicionalmente na Justiça, em que um
juiz é responsável pela decisão, baseado em provas trazidas aos autos e seu
convencimento pessoal, o procedimento da mediação, permite a construção
conjunta de regras que atendam à disponibilidade dos envolvidos e suas reais
necessidades, pautado no protagonismo dos mediandos, os quais, por
estarem totalmente

familiarizados

com

o

conflito,

apresentam soluções
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adequadas e, ao mesmo tempo, diminuem os riscos que podem advir de uma
decisão imposta por terceiros.
III. Baixo índice de descumprimento: os acordos firmados por meio da
mediação possuem um alto índice de cumprimento já que sua construção é
colaborativa, proporcionando ganhos mútuos. Uma vez que a solução do conflito é
decidida por ambas as partes, os acordos visam ser mais efetivos, espontaneamente
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cumpridos e com isso previnem a reedição do conflito. Ainda assim, o trato obtido
na mediação é reduzido a termo e consiste em título executivo extrajudicial. No
entanto, se for da vontade das partes pode ser homologado judicialmente e se
converterá em título executivo judicial.
IV. Manutenção dos relacionamentos: ao sugerir soluções pacíficas e
amigáveis, com a contribuição das partes envolvidas, o processo de mediação tem
como um dos principais objetivos reestabelecer o diálogo entre as partes e a
manutenção das relações, por isso é especialmente recomendada quando
envolvem relações familiares.

5

V. Fomento à Cultura da Paz: a mediação visa derrubar o estereótipo
adversarial dos conflitos e contribuir com a pacificação social. Ao invés de fomentar
a discórdia, preconiza a escuta e o acordo de benefício mútuo.
2.2 CONSTELAÇÃO FAMILIAR
Os relacionamentos familiares, por si só, já geram conflitos. Conforme
abordado, os meios autocompositivos, haja visto a conciliação e a mediação, além
de possibilitarem uma abordagem mais personalizada às demandas, ensejam uma
efetiva e pacífica solução para o conflito, se tornando cada dias mais utilizados.
Logo, torna-se imprescindível um olhar diferenciado aos litígios familiares. Como
consequência dos satisfatórios resultados obtidos a partir da utilização dos
referidos métodos, deu-se a ampliação das técnicas possíveis de serem aplicadas
para se conseguir a resolução dos conflitos. Nesse diapasão, surgiu a Constelação
Familiar.
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A técnica da Constelação Familiar está aos poucos sendo difundida no Brasil.
Sua utilização é, geralmente, no momento antecessor à mediação. Trata-se de uma
técnica pontual e dotada de potencial, que serve para ampliar a consciência das
partes litigantes. É um trabalho prático e que apresenta muitas vantagens, visto que
não exige anos de litígio.
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Este método psicoterapêutico, talvez ainda pouco conhecido entre a
população, vem sendo muito utilizado no âmbito judicial como instrumento
alternativo pacificador de conflitos no âmbito do Direito de Família. Tem como
precursor, no Brasil, o juiz de direito do estado da Bahia Sami Storch e criada pelo
psicoterapeuta e filósofo alemão Bert Hellinger. Atualmente trazida à seara jurídica
pela construção do Direito Sistêmico.
Com base em suas experiências de vida e em seus estudos, Bert Hellinger
começou a enxergar as relações humanas como sistemas. Por meio de sua nova
compreensão passou a acreditar que um indivíduo constrói convicções sobre si,
sobre a comunidade na qual está inserido e sobre sua família.
Conforme as pessoas vão ampliando seu mundo e seu convívio para além de
seu sistema originário, seja com grupos de amigos, ou no ambiente profissional e
até mesmo com o enlace matrimonial, com o cônjuge e com os filhos gerados, se
vêm envoltas em novas e distintas convicções, muitas vezes conflitantes com
aquelas adquiridas em seu sistema originário.
Assim, à medida que os indivíduos se vêm introduzidos em sistemas diversos
daquele que originou sua maneira de pensar, começam a adequar suas convicções
de forma conveniente ao novo sistema, o que acaba por levar, inevitavelmente, a
conflitos de consciências.
A constelação familiar é uma terapia breve, trata-se de uma técnica
psicoterapêutica, fundada no diálogo e na experiência humana, podendo ser
conceituada como uma abordagem fenomenológica, pois estuda um conjunto de
fenômenos e como eles se manifestam através do tempo e do espaço. Consiste em
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um método que estuda as emoções e energias que, consciente e inconscientemente
se acumulam.
Seu objetivo é observar e estudar grupos familiares, a fim de identificar a
origem do conflito, não somente pelo ponto de vista jurídico, mas também pelo
olhar humano, possibilitando às partes que realmente resolvam a pendência de sua
ancestralidade.
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Segundo o Dr. Sami Storch, “os conflitos entre grupos, pessoas ou
internamente em cada indivíduo são provocados em geral por causas mais
profundas do que um mero desentendimento pontual, e os autos de um processo
judicial dificilmente refletem essa realidade complexa”. Assim, “uma solução
simplista imposta por uma lei ou por uma sentença judicial pode até trazer algum
alívio momentâneo, uma trégua na relação conflituosa, mas às vezes não é capaz
de solucionar verdadeiramente a questão, de trazer paz às pessoas”, explica Sami
Storch. (STORCH, 2018)
5

A técnica vem sendo aplicada em determinados estados brasileiros e
demonstra índices satisfatórios de acordos atingidos, além de, consequentemente,
viabilizar maior celeridade e menor reincidência de demandas no judiciário.
Com a promulgação da Constituição Federativa do Brasil em 1888 observouse um incentivo à solução pacífica das contendas. Após a Carta Magna, iniciou-se
no Poder Judiciário uma política de incentivo e implemento de meios que atinjam
a autocomposição. Com a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 do
Conselho Nacional de Justiça, a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a
Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 a qual dispõe sobre a Mediação no Brasil, as
práticas e instrumentos que atinjam a solução consensual de controvérsias
ganharam prioridade em face dos procedimentos litigiosos.
Ainda na década de 80, com a criação dos Juizados de Pequenas Causas e
da Ação Coletiva, houve uma grande transformação do direito processual brasileiro.
Em 1984, a Lei das Pequenas Causas, elegeu a conciliação como um dos
instrumentos do Judiciário, a ser utilizada de forma prioritária, com o intuito de
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atingir soluções consensuais para conflitos de interesses e pacificação social.
Tribunais e seus magistrados começaram a organizar, em primeira e segunda
instâncias,

os

setores

de

conciliação.

Em

2006

surgiu

o

“Movimento

pela Conciliação”, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nessa conjuntura,
percebia-se iminente o esforço de tribunais, magistrados e operadores do Direito

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

em atingir a autocomposição nos litígios, e assim, formulou-se, em 2010, a
Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, a qual consagrou todos os
avanços atingidos até então.
A Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de
Justiça institucionalizou a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos
conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. Assim criou-se Centro de
Solução de Conflitos e de Cidadania (CEJUSC) levando à obrigatoriedade na
organização e oferta de serviços de conciliação, os quais devem ser prestados em à
título permanente, e tornou imprescindível a presença de profissionais qualificados
e especializados na composição de tais serviços.
Em 26 de junho de 2015, a Lei nº 13.140 foi aprovada para regulamentar a
mediação entre particulares como meio consensual de solução de controvérsias e
a prática da mediação no âmbito judicial e extrajudicial. Esta lei também dispõe
sobre a autocomposição de conflitos na esfera da administração pública.
“Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de
solução de controvérsias entre particulares e sobre a auto
composição de conflitos no âmbito da administração pública.
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que,
escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a
identificar ou desenvolver soluções consensuais para a
controvérsia.”
Com a instituição do novo Código de Processo Civil nasceu uma base mais
sólida para a aplicação de estratégia que visem à autocomposição, inclusive no
curso do processo judicial. A mudança é ainda mais significativa no âmbito familiar,
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no qual o legislador enaltece as técnicas alternativas de solução de conflitos,
prevendo inclusive a suspensão do processo, quando a pedido das partes, enquanto
os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento
multidisciplinar, conforme se observa na transcrição do artigo 694 e seu único
parágrafo:
Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão
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empreendidos para a solução consensual da controvérsia,
devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras
áreas de conhecimento para a mediação e conciliação.
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode
determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes
se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento
multidisciplinar.
O novo CPC, logo em seu
5 artigo 3º, privilegia a conciliação, a mediação e
outros métodos de solução consensual de conflitos. Estes devem ser estimulados
por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público,
inclusive no curso do processo judicial.
O instituto também prevê, em seu artigo 696, a divisão da audiência de
conciliação e mediação em quantas sessões se apresentem necessárias à obtenção
do consenso, sem prejuízos jurisdicionais às partes.
Além dos benefícios da celeridade processual, prevenção de demandas
repetitivas e a obtenção de uma solução real e efetiva para os conflitos e litígios
familiares, o Código de Processo Civil de 2015, ao prever a utilização de
profissionais de outras áreas de conhecimento, traz grandes avanços para a
humanização do judiciário no que diz respeito às contendas familiares.
Dada a implantação dos institutos supramencionados e com o esmero e
empenho dos tribunais, magistrados e operadores do direito em utilizar
mecanismos que buscam atingir, sempre que possível, a resolução de conflitos de
forma alternativa em detrimento ao processo judicializado, faz-se presente a
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motivação legal para a utilização das constelações familiares no judiciário brasileiro,
especialmente nas ações de família.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que, a cada dia mais, o Poder Judiciário enfrenta dificuldades
em resolver todas as contendas existentes, visto que ainda prevalece a cultura do
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litígio em que se tem uma decisão imposta por um juiz. No entanto, tal fato acaba
acarretando em uma sobrecarga do Poder Judiciário e por conseguinte, na
ineficácia ao acesso à justiça. Além disso, constatou-se que alguns conflitos, devido
à sua natureza, necessitam de maior atenção, não sendo a melhor solução a
imposição de uma decisão por um terceiro e sim uma solução construída pelos
litigantes por meio de um consenso, para que assim consigam obter a solução do
litígio de forma efetiva e que seja formidável para ambas as partes.
No Direito de Família, a mediação está ganhando nome e espaço, pois
desafoga o poder judiciário, é mais célere e principalmente tende a alcançar uma
solução mais real e efetiva da lide, trazendo a paz social.
A partir do momento em que as partes se encontram prontas a compreender
o âmago umas das outras, o mediador trabalha sobre as perspectivas de cada uma
delas com o intuito de fazê-las refletir quais são os pontos sobre os quais possuem
consenso e sobre quais aqueles em divergem. Estando conscientes de seus estados,
os envolvidos no conflito mediado tendem a se acalmar e enxergar com percepção
aguçada o que lhes incomoda e que atitudes podem tomar para que mudem as
circunstâncias penosas. Empoderados em suas compreensões da realidade posta,
os indivíduos, ainda estimulados pelo mediador, tendem a debater de forma
racional a respeito do que não abrem mão de serem atendidos e aquilo que podem
ceder para que o outro também seja satisfeito.
Nesse contexto, o uso da técnica das Constelações Familiares, consagrada
no Brasil pelo magistrado baiano Sami Storch, mostra-se efetivo como auxiliador
na solução de conflitos familiares. As constelações sistêmicas ou familiares, como
assim

são

chamadas,

podem

ser

compreendidas

como

um

método

psicoterapêutico utilizado para a representação de um sistema conflituoso em que
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um determinado indivíduo está inserido. Um exemplo de uso das Constelações
Familiares seria na análise de eventual agressão ao filho, no qual, por meio deste
método, pode-se constatar se o agressor também foi agredido na infância e
procurar uma solução mais efetiva para tal situação.
O resultado da aplicação das constelações familiares nas lides familiares,
procurando a origem de padrões comportamentais que causam sofrimentos
emocionais desenvolvidos pelas pessoas ao longo da vida, motiva as partes a se
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indagarem se sentimento que se encontra estagnado no seu subconsciente está
relacionado à sua criação e cultura e assim amplia sua forma de olhar e enxergar o
problema. Quando o litigante se torna capaz de enxergar sua autoria na existência
deste problema, ele passa a ansiar por uma solução cabível para o conflito e não
mais pela sentença de um juiz.
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TATIANE CAMPELO DA SILVA PALHARES [1]
RESUMO: Este artigo mostrar o processo de obrigações e responsabilidades das
concessionárias de serviço público, bem como, as implicações para as deliberações
em face do contrato de concessão do poder concernente, ou seja, o poder público
na cidade de Manaus-AM. A problemática do presente ensaio foi conduzida em
decorrência de fatos, onde o poder público não aplica as normas ao concessionário,
em detrimento ao receio de refutação por parte do tomador do serviço, rumo à
medida drástica a ponto de retirar de imediato o serviço. Não havendo outro meio,
o poder público assume e se torna conivente com a situação atualmente vivida pela
população e comprovada através dos meios de comunicação. A pesquisa vem
mostrar as etapas da concessão para operar no sistema transporte urbano na cidade
de Manaus-AM de acordo com o método de abordagem indutivo, procedimento
descritivo e através de documentação indireta. A concessão figura como um
relevante instrumento de descentralização da prestação de serviços públicos, como
meio de viabilizar a diminuição do tamanho do Estado e a eficiência no atendimento
das demandas de interesse público.
Palavras-chave: Concessão. Transporte. Urbano. Serviço. Público.
This article shows the process of obligations and responsibilities of public service
concessionaires, as well as the implications for the deliberations regarding the
concession agreement concerning the power, namely, the public power in the city
of Manaus-AM. The problem of this essay was conducted as a result of facts, where
the government does not apply the rules to the concessionaire, to the detriment of
the taker's fear of refutation, towards the drastic measure to the point of
immediately withdrawing the service. If there is no other way, the government takes
over and collapses with the situation currently experienced by the population and
proven through the media. The research shows the concession steps to operate in
the urban transportation system in Manaus-AM according to the inductive
approach method, descriptive procedure and through indirect documentation. The
concession is a relevant instrument for decentralizing the provision of public
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services, as a means of reducing the size of the state and efficiently meeting the
demands of the public interest.
Keywords: Concession. Transport. Urban. Service. Public.

INTRODUÇÃO
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As cidades no Brasil têm crescido e se desenvolvido bastante, com o
acelerado avanço da urbanização e devido também aos fatores próprios do mundo
moderno: migração para os grandes centros urbanos, a demanda de serviços
públicos, entre outros. Com isso, a oferta de serviços é uma exigência necessária,
entre os quais o sistema de transporte de uma cidade.
Dentro do contexto geral, o transporte público urbano é de fundamental
importância nas cidades, tanto pelo seu aspecto social quanto democrático, uma
vez que este representa o transporte motorizado mais acessível às pessoas de baixa
renda ou para quem não pode dirigir. Nas grandes cidades, tem função de propiciar
uma alternativa de transporte, visando à melhoria da qualidade de vida: menos
veículos particulares, menos congestionamentos
e menos poluição, tornando,
5
assim, os sistemas de transporte e as cidades mais eficientes.
Com o crescimento rápido e constante das cidades e a necessidade de
locomoção da população, houve um aumento considerável na frota de veículos em
circulação, principalmente o de veículos particulares. Esse aumento fez com que a
capacidade da rede urbana fosse ultrapassada, não comportando a alta demanda
de veículos que circulam nas vias, tornando assim, o sistema de tráfego urbano
defasado. Embora o transporte coletivo seja um serviço público essencial em
qualquer centro urbano, a má prestação desse serviço compromete o
desenvolvimento das cidades, impactando de forma negativa tanto na
produtividade do espaço como na qualidade de vida da população.
Com isso o processo de obrigações e responsabilidades das concessionárias
de serviço público, bem como, as implicações para as deliberações em face do
contrato de concessão do poder concernente, ou seja, o poder público na cidade
de Manaus.
Desta forma a concessão, a titularidade do serviço público permanece com
o Estado, ao passo que a execução da atividade é atribuída ao setor privado,
mediante acompanhamento e controle da Administração Pública. Para este fim,
foram utilizados a jurisprudência, súmulas, enunciados e entendimentos de casos
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recorrentes que tem sido parâmetro para solucionar as divergências encontradas
nas doutrinas, assim como doutrinas e artigos já publicados.
A problemática do presente ensaio é conduzida em decorrência de fatos,
onde o poder público não aplica as normas ao concessionário, em detrimento ao
receio de refutação por parte do tomador do serviço, rumo à medida drástica a
ponto de retirar de imediato o serviço. Não havendo outro meio, o poder público
assume e se torna conivente com a situação atualmente vivida pela população e
comprovada através dos meios de comunicação.
A metodologia do estudo é o método indutivo. Com intuito de considerar à
compreensão do processo de obrigações e responsabilidades das concessionárias
de serviço público, bem como, as implicações para as deliberações em face do
contrato de concessão do poder concernente, ou seja, o poder público na cidade
de Manaus.
O estudo seguiu 6 (seis) etapas que compreende: Sistema de Transporte
Urbano; Evolução Histórica do Transporte Urbano no Mundo, Brasil e Manaus;
Transporte Público Coletivo; Oferta do Sistema de Transporte Público em Manaus;
Requisitos dos Serviços Públicos e Concessão de Transporte Público no Brasil e na
Cidade de Manaus-Am.
1 SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO: CAMINHOS DOUTRINÁRIOS
De acordo com Abiko (2011) que define, o transporte público como a parte
essencial de uma cidade. Idealmente devem constituir o meio de locomoção
primário em uma cidade, garantindo o direito de ir e vir de seus cidadãos. Além
disso, ao utilizar o transporte público, o cidadão contribui para a diminuição
da poluição do ar e sonora, do consumo de combustíveis fósseis não-renováveis e
para a melhoria da qualidade de vida urbana, uma vez que menos carros são
utilizados para a locomoção de pessoas.
Para Silva et al (2006) o sistema de transporte coletivo é o conjunto de linhas,
infraestrutura e equipamentos que viabilizam o serviço de transporte coletivo que,
por sua vez, é a categoria de serviço público de transporte de passageiros, realizado
de forma sistemática, com horários e itinerários definidos.
Segundo Bagnaschi (2012) o transporte público, coletivo ou de massa são
denominações utilizadas. Hoje no Brasil, os sistemas de transporte público urbano
mais utilizados são: o Ônibus, o Bus Rapid Transit – BRT que quer dizer transporte
rápido por ônibus, o veículo leve sobre trilho – VLT, o Monotrilho e o Metrô.
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Naganuma (2016) cita que, o transporte urbano ou transporte coletivo é um
meio de transporte fornecido por empresas públicas ou privadas onde numa cidade
é providenciado o deslocamento de pessoas de um ponto a outro dentro da área
dessa cidade.
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Parra (2005) alega que, o transporte urbano compõe o conjunto de serviços
públicos (água, luz, esgoto) essenciais para o desenvolvimento das cidades,
destacando-se dentre os demais. Logo, as áreas urbanas de médio e grande porte
geralmente são dotadas de algum tipo de transporte coletivo seja administrado
pela prefeitura local ou através de concessão de licenças muitas vezes subsidiadas.
Carvalho et al (2013) abordam que o transporte coletivo urbano é fornecido
principalmente para servir àqueles que não possuem meios de adquirir um veículo
para sua locomoção e precisam percorrer longas distâncias até o seu local de
trabalho e também para diminuir a poluição que esses carros provocariam.
Rodrigues (2008) considera que, o transporte público possui a importante
função de integrar os diversos espaços urbanos, permitindo que as pessoas se
desloquem até seus postos de trabalho, estudo, saúde e lazer, além de propiciar
oportunidades de consumo, influenciando,
5
assim, no desenvolvimento de diversas
atividades econômicas e sociais.
De acordo com Azambuja (2002), a eficiência no sistema de transporte
coletivo beneficiará não só empresas e órgão gestor, que captarão um maior
número de passageiros e, portanto, maior receita, mas principalmente o usuário,
que terá um serviço à sua disposição compatível com suas necessidades e seus
recursos monetários.
Observa-se que, a escolha de um sistema de transporte coletivo a ser
implantado em uma determinada cidade – que possui características próprias –
tende a levar em consideração diversos fatores ambientais, econômicos, sociais,
culturais e geográficos, destacando-se as seguintes características: – a
disponibilidade de determinado sistema; – a preferência por determinado sistema;
e – a qualidade do serviço prestado.
Segundo Rodrigues (2008), apesar dos avanços ocorridos nas últimas
décadas, no que se refere à tecnologia dos veículos, a infraestrutura viária e a
modernização das empresas operadoras, o transporte público no Brasil ainda
enfrenta problemas que comprometem sua qualidade.
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Parra (2005) cita que, os problemas referentes a esse serviço têm gerado
grandes desperdícios em termos de tempo de espera, custos de deslocamento,
poluição, acidentes dentre outros. Essas características tendem a se agravar,
impactando de forma negativa tanto na produtividade do espaço urbano quanto
na qualidade de vida da população.
2 HISTORICIDADE DO TRANSPORTE URBANO: CENÁRIO INTERNACIONAL
E NACIONAL (MANAUS - AM)
Nesta abordagem partiu pela evolução histórica do transporte urbano no
Mundo, Brasil e em Manaus, com a cronologia de cada época e local mostrando a
origem deste meio de transporte, neste período para melhor entendimento da
temática.
No mundo, o transporte coletivo de acordo com Arize (2009) iniciou-se em
1662 na França, criado por Pascal e funcionou por 15 anos até o Parlamento
restringir o uso apenas àqueles que tivessem “condições” já que a tarifa foi
aumentada de cinco para seis centavos.
Ainda Arize (2009), relata que em 1826, 150 anos depois, foi retomado o
conceito de transporte público com a criação do ônibus por Baudry, também na
França, seguindo os mesmos critérios definidos por Nantes que, aliás, são adotados
até hoje pelos mais modernos sistemas de transporte público, isto é, rotas prédefinidas, cada passageiro paga pelo seu lugar, à área da cidade subdividida em
setores, caso mude de setor deve pagar nova passagem. Em 1863 foi inaugurada a
primeira linha de metrô em Londres. Paris inaugurou metrô em 1900. Lisboa em
1959.
Assim, no Brasil, o transporte coletivo segundo Fontenele (2005) iniciou com
o advento do período industrial foram surgindo novos meios de locomoção, logo
passaram a existir outros tipos de meios de transporte como bicicleta (1839),
motocicleta (final do século XIX), trem suburbano e metrô (1863), carro (final do
século XIX), ônibus movido a gasolina (1890); movidos a diesel (1920), movidos a
energia elétrica (trolebus de 1950). A primeira linha de metrô foi criada em São
Paulo em 1974.
Visando um rápido processo de reorganização do transporte público em
todo o Brasil, com o advento da Copa em 2014, cresce a busca por alternativas mais
eficientes e adequadas às realidades econômicas e possibilidades locais, com baixo
investimento e implantação rápida, que visem suprir necessidades. Levando em
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consideração que a cidade de Manaus está em constante expansão e, com isso, a
demanda dos serviços públicos (dentre eles, o transporte coletivo).
Em Manaus segundo Magalhães (2014) o transporte coletivo urbano de
Manaus surgiu através de bondes, ônibus de madeira e metálicos, além também da
utilização das catraias. Eram embarcações que suportavam entre 10 e 20
passageiros e que ajudaram a encurtar a distância entre os moradores do
Educandos e São Raimundo para a zona urbana de Manaus.
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3 TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: ESTUDO DAS ATRIBUIÇÕES
Segundo Azambuja (2002) o transporte coletivo urbano e rural é de
competência exclusiva do Município, como serviço público de interesse local. Esse
serviço tanto pode ser executado diretamente pela Prefeitura, como por autarquia
municipal, por entidade paraestatal do Município ou por empresas particulares,
mediante concessão ou permissão.
Segundo Abiko (2011) A modalidade usual para a delegação do transporte
coletivo municipal tem:
A modalidade usual para a delegação do transporte coletivo
5
municipal tem sido a concessão, mediante Lei autorizativa, a
regulação do serviço por decreto e a concorrência para a
escolha da melhor proposta. O Município estabelece a forma
de implantação e de operação dos serviços, assim como as
tarifas, que são estabelecidas por ato do prefeito. O
transporte intermunicipal é de competência dos Estadosfederados, e o transporte interestadual e internacional é de
competência da União. O transporte urbano de passageiros
também por rede de trens suburbanos; sendo basicamente
intermunicipal, é de competência estadual. (ABIKO, 2011,
p.18).
Segundo Magalhães (2014), a oferta do transporte público na Cidade de
Manaus é considerada pelo processo de urbanização tenha persistido e o número
da população continue a crescer o transporte público estagnou. A única forma de
locomoção em transporte público em Manaus são os ônibus. Embora tenham sido
incorporadas outras opções como táxis, uber, mototáxis ou ônibus executivos, o
transporte coletivo ainda é a principal alternativa, sendo a mais acessível à maior
parte da população. Porém, mesmo com a importância que possuem ainda deixam
a desejar em diversos aspectos.
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Assim como a cidade de Manaus, o transporte público passou por diversas
mudanças durante o processo de urbanização. Entre o período de 1957 até 1980
foi iniciada a utilização do serviço de transporte coletivo, a partir da criação da
Tansportamazon, uma empresa de iniciativa pública e privada. Na década de 80,
após a implantação da Zona Franca, é criado o primeiro órgão de gestão do
transporte urbano de Manaus, a Empresa Municipal de Transportes Urbanos
(EMTU). (INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E MUNICÍPIO DE
MANAUS, 2003).
Em Manaus, o principal sistema de transporte coletivo é realizado por ônibus,
que dividem as vias com os demais veículos.
Segundo dados da Superintendência Municipal de Transporte Urbano –
SMTU (2019), a frota é composta por 1.648 veículos coletivos e a idade média é de
7,6 anos, alguns dos veículos que fazem parte do sistema de transporte coletivo e
que circulam pela cidade. Deste modo, as empresas precisariam renovar 8,33% da
frota. Cada coletivo.
O transporte coletivo é uma concessão pública da Prefeitura para os
empresários. Onde deverá ocorre a fiscalização pela gestão do sistema Executivo
Municipal em Manaus.
Wendling (2018) relata que a Lei Orgânica do Município define que 25% da
frota dever ser renovada todos os anos. Devendo vir ônibus novos todo mês. Na
própria tarifa de ônibus já está embutido no cálculo o valor da depreciação, para
cobrir o desgaste e a depreciação do valor do veículo. Com isso, cada usuário que
paga a tarifa de ônibus está pagando uma parte de um ônibus novo.
Segundo Bagnaschi (2012) a legislação municipal, principalmente a Lei
Orgânica do Município, diz que a vida útil de cada ônibus é de 10 anos. Antes era
de 07 anos. Após esse período deve ser substituído por ônibus novos. Uma vez que
grande parte significativa da frota já ultrapassou esse limite.
O sistema de transporte urbano na cidade deveria ser composto por o Bus
Rapid Transit (BRT) traduzido Ônibus rápido de trânsito, novos terminais, paradas
inteligentes, controle de semáforos, ciclovias e transporte aquaviário.
Bagnaschi (2012) cita os requisitos dos serviços públicos, os serviços públicos
devem ser prestados ao usuário, conforme cinco princípios: permanência,
generalidade, eficiência, modicidade e cortesia. Se algum desses requisitos não for
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observado, é dever da administração pública intervir para restabelecer ou regular o
funcionamento do serviço.
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O princípio da permanência impõe a continuidade do serviço,
isto é, os serviços públicos não podem ser interrompidos. A
generalidade impõe serviço igual para todos, sem nenhuma
discriminação a quem o solicita. A eficiência obriga a
atualização do serviço, procurando sempre a maximização de
resultados com a melhor técnica possível; isso envolve a
modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações
e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do
serviço. (ABIKO, 2011, p.7).
Segundo Bergman e Rabi, (2005) consideram que a remuneração dos
serviços públicos são demandas em que o poder público, para fazer frente às suas
responsabilidades, ou seja, aos seus fins administrativos, necessita de recursos
financeiros. Estes recursos financeiros são obtidos através dos tributos e dos preços,
constituindo a receita pública.
De acordo com Abiko (2011)
5
os serviços públicos urbanos podem então ser
cobrados através de taxa ou tarifa. Inúmeras vezes existem confusão no emprego
destes dois termos. Exemplificando, as empresas de saneamento cobram os seus
serviços de distribuição de água e coleta de esgotos através de tarifas, o que não é
correto, ela adota este procedimento, pois entende que o serviço é medido e
individualizado.
De acordo com Lopes Meirelles (2008) tanto a taxa como a tarifa devem
cobrir satisfatoriamente os custos da prestação dos serviços, incluindo
investimento, manutenção, operação e expansão. Quando a população tem uma
renda insuficiente para arcar com taxas ou tarifas, podem-se instituir os subsídios.
Naganuma (2016) nota, que a política de explicitação destes subsídios é
fundamental para que os usuários saibam aquilo que está sendo pago cobre os
custos ou se está sendo embutido um subsídio. Uma política explícita de subsídios
obriga o poder público a manter um sistema de aferição de custos, com um
levantamento atualizado dos mesmos.
Para Azambuja (2002) denota as formas de prestação dos serviços públicos
quanto a sua execução que é de responsabilidade da entidade competente
instituída, tanto ao nível do Município, do Estado-federado ou da União; é esta
entidade que regulamenta o serviço, isto é, controla e define a forma de sua
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prestação, obrigações, direitas e sua remuneração. O controle é o
acompanhamento periódico e atento por parte da entidade instituída, verificando
se o prestador do serviço está cumprindo, de modo satisfatório, com as obrigações
assumidas.
Seguindo a premissa Abiko (2011) aborda que, a concessão é a delegação
da execução do serviço por lei e regulamentada pelo Executivo. É um acordo
administrativo com vantagens e encargos recíprocos entre o concedente e o
concessionário, em que se fixam as condições da prestação dos serviços.
Abiko (2011) relata que na concessão existem os serviços concedidos e os
serviços permitidos e os autorizados que consistem em:
Os serviços permitidos são todos aqueles em que o Poder
Público delega unilateralmente, através de um termo de
permissão. A permissão, por sua natureza precária, presta-se
à execução de serviços ou atividades transitórias, ou
eventualmente permanentes. A prestação de serviços de
transportes coletivos é caso típico de serviço permitido. A
modalidade de delegação de serviço por autorização é aquela
em que o Poder Público, por ato unilateral, consente na sua
execução por particular, a fim de atender interesses coletivos
instáveis ou emergências transitórias. São exemplos de
serviços autorizados: serviços de táxi, de pavimentação de
ruas por conta dos moradores, de guarda particular de
estabelecimentos ou residências. Embora não sendo uma
atividade pública típica, é conveniente que o Estado conheça
e credencie os executores dos serviços autorizados,
exercendo sobre eles o devido controle. (ABIKO, 2011, p.9).
Mendonça e Holanda (2016) relatam que órgão da administração direta são
os responsáveis pelos serviços prestados de forma direta ou centralizada são
aqueles realizados por secretarias, departamentos e repartições da administração
direta. A personalidade jurídica desses órgãos confunde-se com a da esfera de
Poder Público que os acolhe.
Lopes Meirelles (2008) cita que as secretarias, departamentos e repartições
da administração direta constituem instrumentos de desconcentração dos serviços;
a Administração executa centralizadamente, mas distribui os serviços entre vários
órgãos para facilitar sua realização e acelerar a prestação do mesmo.
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Segundo Gasparini (2010) não há autonomia financeira ou patrimonial entre
os órgãos da Administração Direta. Os investimentos e o custeio dos serviços
provêm de recursos orçamentários, e as receitas operacionais são recolhidas ao
caixa único do tesouro da esfera de governo a que pertence o órgão. São exemplos
de órgãos da Administração Direta as diversas secretarias do Município de São
Paulo: de Infraestrutura Urbana e Obras, de Habitação, de Saúde, de Abastecimento,
de Desenvolvimento Urbano, Transportes, entre outras.
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4 POSSIBILIDADE DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
No que tange a concessão de transporte público: na cidade de Manaus-Am,
vale ressaltar antes desta abordagem a Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
conforme cita Brasil (1995).
A Lei nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
Neste sentido Carvalho et al (2013) constata que evolução dos preços das
tarifas de ônibus e dos gastos das famílias com o transporte Público Urbano nos
5
últimos anos tem ocorrido no Brasil um crescimento acima da inflação das tarifas
de transporte público por ônibus e um crescimento abaixo da inflação dos itens
associados ao transporte privado. A fonte das informações é o levantamento de
preços realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas
principais aglomerações urbanas do país para o cálculo do Índice de Preços ao
Consumidor (IPCA), sendo que os itens são mostrados de forma agregada para todo
o país.
Para Fontenele (2005) a concessão do transporte público em Manaus tem
nuances específicas apresentando uma trajetória de 30 anos com os mesmos
problemas no sistema de transporte. São praticamente as mesmas empresas e
empresários, com as mesmas práticas. E o mesmo descaso da Prefeitura.
Mendonça e Holanda (2016) denotam no que tange a prenuncia, a
população é a mais prejudicada com as paralisações, com as greves, com os
protestos dos motoristas e cobradores. Mas a Prefeitura é a maior responsável pela
situação.
Logo seguindo os princípios da lei de concessão, a Prefeitura é o Poder
concedente. O transporte coletivo é uma concessão pública da Prefeitura para os
empresários. Fato esse, o órgão fiscalizador deveria ser a gestão do sistema sendo
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o Executivo Municipal. Mas isso não acontece em Manaus. (INSTITUTO MUNICIPAL
DE TRÂNSITO E TRANSPORTES E MUNICÍPIO DE MANAUS, 2003).
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Decreto nº. 2.637, de 5 de novembro de 2013. Dispõe sobre o Regimento
Interno da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU e dá outras
providências segundo PMM (2013).
Atento estes fatos Ministério Público Estadual do Amazonas em detrimento
do direito difuso e coletivo imiscuir-se no mister de interpor Ação Civil Pública em
prol da população procurando estabelecer um transporte urbano com mínimo de
qualidade para preserva a dignidade da pessoa humana, e que obedeça aos
regramentos preceituados em Lei entre o poder concedente e os concessionários
inibindo mazelas perniciosas do sistema corrompido atual que perdura por anos a
fio.
Conforme MPE-AM (2015) cita ação civil pública Civil Pública com Pedido de
Antecipação de Tutela sobre licitação de concessão de Transporte Público em
Manaus.
Em atenção à representação do Sindicato dos Proprietários Alternativos e
Executivos da Cidade de Manaus, foi instaurado pela Portaria nº. 035.2015/13ª
PRODEPPP, o Inquérito Civil nº. 4397/2015 para apurar fraudes e nulidades no
processo de Concorrência Pública nº. 001/2014-CEL/SMTU para outorga de
permissão de serviço público para exploração de Transporte Público Coletivo de
Passageiros nos modais Executivo e Alternativo no Município de Manaus.
Verificados os atos oriundos de certidões falsas, que redundou na retirada
de alguns licitantes da lista dos habilitados, várias outras denúncias foram
apresentadas nesta 70ª Promotoria de Justiça, informando fatos que beneficiavam
ou prejudicavam licitantes, assim como contaminavam o próprio processo.
Das informações prestadas pela Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos, das colhidas pelos licitantes e interessados, assim como do exame dos
autos desse processo licitatório, vários vícios de legalidade e de formalidades foram
detectados, tendo o Ministério Público, através da Requisição nº. 065.2017.70, de
20/02/2017, de fls. 1053 dos autos do IC nº. 4397/2013, na tentativa de salvar esse
processo licitatório, requisitado ao órgão licitante, a Secretaria Municipal de
Transportes Urbanos de Manaus – SMTU, a realização de várias diligências para o
saneamento do processo.
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Não tendo o órgão licitante, por sua Comissão Especial, atendido a
requisição nº. 065.2017.70, que tinha o objetivo de corrigir os vários vícios de
formalidade e de legalidade do processo licitatório, com base nos fundamentos do
Despacho nº. 320.2017.70, de 25/07/2017, de fls. 1070/1083, encaminhou a
Superintendência Municipal de Transportes Urbanos – SMTU a RECOMENDAÇÃO
nº. 03.2017.70, de 25 de julho de 2017, de fls. 1085/1087, para que fosse feita a
anulação do Processo de Concorrência Pública nº. 001/2014/CEL/SMTU, e que no
prazo de 90 (noventa) dias fosse iniciado um novo processo de concorrência pública
para outorga de permissão de serviço público para exploração de Transporte
Público Coletivo de Passageiros nos modais Executivo e Alternativo, cujo prazo para
início desse novo processo terminaria no dia 18 de dezembro de 2017.
Transcorrido esse prazo e após alguns contatos com cobrança de
posicionamento, finalmente o atual Superintendente da SMTU, no dia 02 de
fevereiro de 2018, assinou e mandou publicar o ato anulando a Concorrência
Pública nº. 001/2014-CEL/SMTU para outorga de permissão de serviço público para
exploração de Transporte Público Coletivo de Passageiros nos modais Executivo e
Alternativo no Município de Manaus, todavia até a presente data não iniciou o novo
processo para essa concorrência5 pública, no que pese ter o Sr. Superintendente da
SMTU, por meio de telefone e, em visita a esta Promotoria de Justiça, comunicado
que já estava em andamento a formação de uma Comissão Especial para os
trabalhos de uma nova concorrência pública.
Esclareça-se que o transporte público de passageiros no Município de
Manaus, nos modais “Alternativo”, criado pela Lei nº. 778, de 02 de julho de 2004,
e “Executivo”, criado pelo Decreto nº. 8.488, de 30 de maio de 2006. A maioria das
exigências impostas aos prestadores desse serviço público, previstas nos incisos dos
artigos 7º e 8º, em seus incisos e §§, da Lei Municipal nº. 1.779/2013, não estão
sendo cumpridas, assim como a Superintendência Municipal de Transportes
Urbanos – SMTU não está observando as exigências obrigação da SMTU não está
cumprindo as suas obrigações dispostas nos 9º, 10 e 11, desse Diploma Legal da
Lei Municipal nº. 1.779/2013.
A Superintendência Municipal de Transporte Urbano vem demonstrando
incapacidade e ineficiência na condução da administração desse serviço público.
Para se ter uma ideia do descaso a última fiscalização feita por esse órgão nos
micro-ônibus que são utilizados para a execução dos serviços de transporte coletivo
de passageiros, tanto nos modais executivo e alternativo, ocorreu no ano de 2012.
E o que é pior, a SMTU não tem informação correta e precisa de quanto micro-
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ônibus e condutores estão prestando os serviços nesses dois modais, e que, pelas
informações dos usuários estão sendo executados de forma irregular, perigosa,
inclusive, em grande número, em veículos sem condições normais de uso,
verdadeiros cacarecos, sucatas e ainda conduzidos por profissionais despreparados
para a função. (MPE - AM, 2015).
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CONCLUSÃO
O referido artigo possibilita um estudo sobre concessão de serviços públicos,
analisando a forma com que as empresas de Transportes Urbano Coletivos, da
Cidade de Manaus, vêm diariamente prestando esse serviço aos seus usuários, que
de uma forma direta ou indireta dependem desse transporte para sua locomoção,
pois com o grande crescimento demográfico que tem sofrido a cidade de Manaus,
tem-se a percepção que não há essa preocupação ou cuidado das concessionárias,
em oferecer um melhor serviço e nem mesmo à preparação para a superação aos
desafios impostos desse crescimento populacional desenfreado.
Logo, se levanta o descumprimento da legislação pertinente a concessão de
transporte público em Manaus, essa pesquisa objetivou contribuir para estudos que
visem enfatizar o problema aqui discutido e apresentado, com a busca de
conhecimento aprofundado, atual e de interesse para a comunidade, favorecendo
que outras pesquisas e outros trabalhos com temas afins possam ser elaborados a
partir desta pesquisa, principalmente no que tange a assuntos carentes de mais
aprofundamentos.
Fato, como é a própria situação da falta de fiscalização do poder público,
sendo realizados por motoristas da esfera privada, sem amparo em qualquer ato
que estabeleça a delegação feita pelo poder público, onde possa ser definidas
obrigações, metas e responsabilidades na exploração desse serviço público, ou seja,
não existe entre esses motoristas, que são autônomos informais, e o Município de
Manaus, através de sua autarquia SMTU, nenhum ato formalizado, mesmo que seja
precário, estabelecendo uma relação de transferência de obrigação e
responsabilidade pela prestação do serviço.
O transporte público é sem dúvida um modal deve oferecer o direito de ir e
vir com mínimo de dignidade humana aos usuários e atenda com qualidade devida.
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RESUMO: O presente trabalho possui como principal objetivo demonstrar a
impossibilidade de se transferir a propriedade de imóveis financiados pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCV) para a mulher, nas hipóteses
apresentados pela Medida Provisória (MP) nº 561 de 08 de março de 2012. A
metodologia que foi utilizada foi o método hipotético-dedutivo, onde foi traçado
um raciocínio lógico acerca da problemática, utilizando para tanto os meios de
pesquisa documental e bibliográfica. A análise do processo legislativo da MP faz-se
necessária para a realização da proposta, que será desmembrada nas seguintes
etapas: i) apresentação da MP nº 561/2012 enfocando as alterações que a referida
medida fez na Lei 11.977/09 (PMCMV) do Governo Federal; ii) apresentação dos
institutos do direito que são confrontados pela dada alteração legislativa, que são
de cunho cível e constitucional. Conclui-se, por fim, a impossibilidade da conversão
em Lei da MP nº561/2012 sem que seja criada uma esfera de insegurança jurídica.
Palavras-chave: Controvérsias. Princípios Constitucionais. Programa Minha Casa
Minha Vida. Regime de Bens.
ABSTRACT: The present work has as main objective to demonstrate the
impossibility of transferring ownership of properties financed by Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCV) for women, in the cases presented by the Provisional
Measure (MP) nº 561 of March 8, 2012. The methodology that was used was the
hypothetical-deductive method, which traced a logical reasoning about the
problem, using both means of desk research and literature. The analysis of the
legislative process of the MP is necessary for the realization of the proposal, which
will be broken into the following steps: i) presentation of MPnº 561/2012 focusing
on the changes that the measure made the Law 11.977/09 (PMCMV) of Federal
Government, ii) presentation of the institutes of law that are faced by the given
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legislative change, which are civil and constitutional nature. We conclude, finally,
the impossibility of conversion of MP Act nº 561/2012 without having created a
sphere of legal uncertainty.
Key words: Disputes. Constitutional Principles. My Home My Life Program. Goods
Scheme.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 A MEDIDA PROVISÓRIA. 2.1 PROCEDIMENTO
LEGISLATIVO DE APRECIAÇÃO, INCIDÊNCIA E VEDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA.
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2.2 APROVAÇÃO COM ALTERAÇÕES, PERDA DE EFICÁCIA E CONSEQUÊNCIAS DA
REJEIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. 3 A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 561 DE 08 DE
MARÇO DE 2012. 3.1 O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – LEI
No 11.977/09. 3.2 ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
561/2012. 4 ASPECTOS

CONTROVERSOS

ENTRE

A

REFERIDA

MEDIDA

PROVISÓRIA E O DIREITO BRASILEIRO. 4.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 4.1.1
O princípio da dignidade da pessoa humana. 4.1.2 O princípio da isonomia. 4.2
NORMAS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
4.2.1 Os regimes de bens no Direito de
5
Família

brasileiro. 4.2.2

A

outorga

nas

transações

contratuais. 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.
1.

INTRODUÇÃO
A República Federativa do Brasil é formada em sua maioria pelas classes

sociais C e D, as quais possuem um poder aquisitivo menor, e, por conseguinte,
uma maior dificuldade de adquirir o seu imóvel. Numa tentativa de reverter esta
situação, o Governo Federal criou o Programa Minha Casa Minha Vida, o qual
possibilita que estas classes sociais que possuem pouca condição financeira,
possam adquirir a sua casa ou pagar pela construção da mesma.
O Programa Minha Casa Minha Vida é regido pela Lei Federal 11.977, de 07
de Julho de 2009, que possibilita a requalificação de imóveis urbanos, a construção
de unidades habitacionais e a produção ou reforma de imóveis rurais.
Recentemente, no dia 08 de março de 2012, foi publicada a Medida Provisória nº
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561/2012, a qual, dentre outras atribuições, modifica algumas regras contidas na
citada lei federal.
As Medidas Provisórias são expedidas pelo Presidente da República, sendo
a forma de atribuição dada ao Poder Executivo para legislar, e assim, possibilitar a
sua participação no processo de elaboração de leis. Elas possuem força de lei a
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partir da data de sua publicação, tendo, a posteriori, que ser convertida em lei após
análise pelas Casas do Congresso Nacional, podendo ser rejeitadas ou perder a sua
eficácia se não forem acolhidas por estas. Neste interim, as medidas provisórias
precisam atender a alguns requisitos legais, constantes no art. 62 da Carta Magna,
para que não haja o uso abusivo e que não seja dotada de ilegalidade.
Neste contexto, a princípio será feita a análise dos requisitos para edição
das Medidas Provisórias para que se possa adentrar e compreender o presente
trabalho, o qual analisará a Medida Provisória nº 561/2012. As modificações
propostas pela Medida Provisória nº 561/2012 são várias, ela possui quatro artigos
e cada um destes artigos modifica uma lei diferente, ou seja, a Medida Provisória
nº 561/2012 traz alterações em quatro leis distintas, das quais serão analisadas de
forma resumida em capítulo específico. Contudo, este trabalho tem como foco
analisar as modificações propostas pelo art. 3º desta medida provisória, do qual traz
alterações na Lei 11.977/09.
As modificações trazidas pelo art. 3º da Medida Provisória nº 561/2012
trazem alterações na aplicabilidade de regras consagradas no ordenamento
jurídico, principalmente os concernentes ao Direito de Família e os de cunho
patrimonial. Estas alterações na aplicabilidade destes institutos contrariam a forma
descrita em lei de aplicação deles, relativisando a sua utilização em somente alguns
casos específicos, na tentativa de se chegar à almejada igualdade de direitos.
Porém, tais modificações trazem consequências contrárias à desejada, fazendo com
que as desigualdades entre homens e mulheres sejam intensificadas.
No capítulo específico que analisará os institutos que estão sendo
controvertidos pela Medida Provisória nº 561/2012, poder-se-á verificar o que estas
modificações poderão causar no ordenamento jurídico atual, criando uma esfera de
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insegurança jurídica, pela controversão a institutos do direito brasileiro e de
princípios constitucionais consagrados, tais como as normas vigentes que norteiam
o Regime de Bens constante no Direito de Família e de Princípios Constitucionais
da dignidade da pessoa humana e o da isonomia.
Por tudo isto, o presente trabalho tem por objetivo verificar se existe dano
à segurança jurídica, ao direito brasileiro e aos princípios constitucionais da
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dignidade da pessoa humana e da isonomia quando a Medida Provisória nº 561/12
prevê a possibilidade de transferência da propriedade de imóveis financiados pelo
programa Minha Casa, Minha Vida para a mulher em caso de separação, divórcio
ou dissolução de união estável.
2.

A MEDIDA PROVISÓRIA
O referido trabalho fará a explanação da problemática sobre a Medida

Provisória (MP) n° 561/2012 (BRASIL, 2012), que se encontra em confronto com o
regime de bens e os princípios5constitucionais. Para que tal discussão possa ser
iniciada,

aprofundada

e

totalmente

compreendida,

faz-se

necessário,

primeiramente, que sejam abordados, de forma geral, os aspectos concernentes à
medida provisória para que assim seja possível o adentramento nos adornos do
tema deste artigo.
No âmbito do Processo Legislativo normal, as medidas provisórias são
excepcionais, uma vez que ocorre uma inversão deste processo. A regra é a de que
o Presidente da República deve enviar ao Poder Legislativo um projeto de lei, e,
após a realização de todo o trâmite no Congresso Nacional, o projeto retorna para
o Poder Executivo, quando o Presidente sanciona ou veta o projeto de lei que fora
aprovado pelo Parlamento. Porém, em relação à medida provisória, o Chefe do
Poder Executivo edita o ato normativo já com força de lei, entrando em vigor na
data de sua publicação, antes mesmo de ser aprovado pelo Poder Legislativo; este
ato, contudo, possui caráter provisório, e apenas tornar-se-á definitivo quando da
aprovação pelo Congresso Nacional.
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A seguir, com detalhamento, será apresentado todo o procedimento
concernente à promulgação de uma MP.
2.1 PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DE APRECIAÇÃO, INCIDÊNCIA E VEDAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA
A matéria em examine encontra-se disciplinada no ordenamento jurídico
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pátrio no art. 62, e parágrafos, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, a qual expressamente estabelece os casos pelos quais se faz necessária a
adoção de Medida Provisória, com força de lei, como também estabelece as
hipóteses de vedação da edição, prazos e formas de apreciação pelo Congresso
Nacional, in verbis: “Art. 62: Em caso de relevância e urgência, o Presidente da
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetêlas de imediato ao Congresso Nacional” (CURIA et al., CRFB, 2012, p.32).
A partir da leitura do próprio texto constitucional acima transcrito,
constatam-se as exigências feitas para a edição de uma medida provisória. Faz-se
necessário, então, que o Chefe do Executivo Federal atenda aos pressupostos da
“relevância e da urgência” e que estes sejam examinados pelo Congresso Nacional.
A decisão da urgência é de responsabilidade do Poder Executivo, não havendo, pois,
a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, em face da
não existência da urgência alegada, o STF passa a realizar a análise da
constitucionalidade

da

medida

provisória,

podendo

reconhecer

a

sua

inconstitucionalidade pela falta da urgência, que é um imprescindível requisito
formal, estabelecido, como visto, pela lei constitucional. Neste diapasão, verifica-se:
A relevância e a urgência não se traduzem em conceitos
jurídicos indeterminados, como se poderia supor – e mesmo
se supõe com infeliz habitualidade –, mas revelam conceitos
objetivos, cuja extração do exato alcance se dará mediante o
confronto

do

caso

concreto

e

o

comando

constitucional (SILVA NETO, 2009, p.430).
Assim, os motivos que justificam a incidência de uma MP não devem ser
dotados

de

subjetividade

e

discricionariedade,

ou

serão

declarados
158

www.conteudojuridico.com.br

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, cujo papel diz respeito ao controle
da constitucionalidade, em vista da flagrante transgressão de norma constitucional,
apesar de o Poder Judiciário não participar diretamente do Processo Legislativo.
Nem todas as matérias poderão ser apreciadas por MP; os incisos do §1º do art. 62
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) descrevem as hipóteses
nas quais é vedada a edição de medida provisória.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A partir de sua edição, a medida provisória entrará em vigor pelo prazo de
60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por uma única vez em igual período.
Poderá a medida provisória, portanto, vigorar pelo prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias, suspendendo-se a contagem temporal durante os períodos de recesso
do Congresso Nacional, falando-se, assim, em prorrogação e não em reedição de
medida provisória. Se houver, entretanto, convocação extraordinária e medida
provisória pendente de apreciação, ela será incluída na pauta extraordinária, de
acordo com o §8º do art. 57 da CRFB.
5

O trâmite da medida provisória no Congresso Nacional é regulado pela
Resolução nº 1, de 08/05/2002, que “dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal,
e dá outras providências” (REIS, 2004).
A MP, uma vez enviada para apreciação pelo Congresso Nacional, será
encaminhada para a Comissão Mista de Deputados e Senadores, os quais emitirão
um parecer. Posteriormente, a Emenda Constitucional (EC) nº 32/01 determina que
a votação seja realizada em sessões separadas pelo plenário de cada uma das Casas
do Congresso Nacional, iniciando-se pela Câmara dos Deputados, por maioria
simples, seguindo, depois, para o Senado Federal, que igualmente deverá, antes da
análise do mérito e eventual aprovação por maioria simples, avaliar a presença dos
requisitos constitucionais exigidos para a sua edição (CRFB, art. 64, caput).
A Câmara de Deputados possui um prazo de 45 dias da data de sua
publicação para apreciar a medida provisória. Caso não seja apreciada dentro deste
prazo, ela entrará em caráter de urgência, subsequentemente em cada Casa do
Congresso Nacional, ficando sobrestado o andamento de qualquer projeto de lei
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até que seja finalizada a sua apreciação; este procedimento é conhecido como
travamento de pauta.
Uma vez aprovada, a medida provisória será convertida em lei, devendo o
Presidente do Senado Federal promulgá-la, remetendo ao Presidente da República,
o qual, por sua vez, publicará a lei de conversão (MORAES, 2003, p. 552). Se o
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projeto de lei, porém, vier a modificar o texto da medida, manter-se-á
integralmente o conteúdo originário da norma expedida até que seja sancionado
ou vetado o projeto em consonância com o §12 do art. 62 da CRFB.
2.2 APROVAÇÃO COM ALTERAÇÕES, PERDA DE EFICÁCIA E CONSEQUÊNCIAS DA
REJEIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA
A medida provisória, pelo fato de ter que passar pelo crivo das duas casas
do Congresso Nacional, em sessão separada, poderá sofrer algumas alterações, as
quais podem ser aditivas, supressivas, substitutivas ou modificativas. Tais alterações
são realizadas por meio de emendas, e tal diploma de conversão em lei que sofrer
algum dos tipos de alterações descritas anteriormente, estará sujeito novamente à
apreciação

do

Presidente

da

República

para

exercitar

a

prerrogativa

constitucionalmente assegurada de sancioná-la ou vetá-la, e subsequentes
promulgação e publicação.
Na hipótese da medida provisória não ser apreciada dentro do prazo
descrito anteriormente, e, por isso, não ocorrer a sua conversão em lei, a referida
medida provisória perderá a sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar,
por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas que decorreram da medida
provisória, uma vez que, enquanto estava “correndo” o seu prazo de apreciação, as
medidas as quais ela estava disciplinando encontravam-se em vigor, fazendo com
que o ordenamento jurídico normativo no qual a medida provisória estava incidindo
estivesse sendo aplicado.
Se o Congresso Nacional entender que não deve ser convertida em lei a
medida provisória, esta será rejeitada, perdendo os seus efeitos retroativamente,
não existindo possibilidade de reedição de medida provisória expressamente
rejeitada pelo Congresso Nacional. A sua reedição de medida provisória rejeitada
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pelo Congresso Nacional configura crime de responsabilidade (CRFB, art. 85, II),
cabendo ao Congresso Nacional disciplinar as relações dela decorrentes no prazo
de 60 dias (MORAES, 2003, p.553-554). A perda da eficácia da medida provisória,
portanto, se dará na hipótese de ela não ser apreciada pelo Congresso Nacional
dentro do transcurso do prazo de 60 dias e, se foi solicitada a prorrogação, no prazo
de cento e vinte dias. Todas as relações jurídicas decorrentes da medida provisória
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que perdeu a eficácia deverão ser desfeitas por meio de Decreto Legislativo.
O Congresso Nacional possui o prazo de 60 (sessenta) dias para editar o
decreto legislativo nos casos demonstrados de perda de eficácia por decurso do
tempo e de rejeição da medida provisória. Se for editado o respectivo decreto
legislativo dentro deste prazo, todas as relações jurídicas decorrentes desta medida
provisória que perdeu a eficácia ou que foi rejeitada, serão desfeitas, voltando a
valer o que anteriormente era disciplinado pelas normas que foram afetadas pela
medida provisória, pois esta não foi convertida em lei e passou a não estar mais em
vigor.

5

Se o Congresso Nacional, entretanto, não editar o decreto legislativo dentro
do prazo estabelecido, todas as relações jurídicas oriundas da medida provisória
serão mantidas; a anterior normatividade que fora afetada pela medida provisória
volta a vigorar e as novas relações jurídicas serão feitas com base nesta. As relações
jurídicas travadas nesta hipótese não serão desfeitas, porque os indivíduos não
podem ficar à espera de uma solução por parte do Congresso Nacional. Desse
modo, as relações jurídicas oriundas na vigência da medida provisória, nesta
hipótese, continuarão a ser disciplinadas pela medida, mesmo que esta não esteja
mais em vigor.
Neste contexto, há a demonstração de que o chamado Travamento da
Pauta das casas do Congresso Nacional possui duração determinada, e que após o
decurso do prazo, se houver a ocorrência das hipóteses descritas anteriormente, a
Câmara de Deputados e o Senado Federal darão prosseguimento às suas outras
atribuições.
3. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 561 DE 08 DE MARÇO DE 2012
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Após a necessária análise dos detalhes concernentes à edição e incidência
de uma medida provisória, agora é possível adentrar no conteúdo que é o foco de
estudo deste artigo.
Nesse diapasão, a atual chefe do Poder Executivo da República Federativa
do Brasil, a presidente Dilma Rousseff, no uso de suas atribuições, no dia 08 de
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março de 2012, anunciou, em rede nacional de rádio e televisão, a publicação da
medida provisória (MP) nº 561/2012, que, dentre outras atribuições, propunha
mudanças de regras no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), pertencente
ao Governo Federal (BRASIL, 2012).
A presente MP nº 561/2012, em seu art. 3º, acrescenta os artigos 35-A e 73A à Lei Federal nº 11.977, de 07 de Julho de 2009, que dispõe sobre o PMCMV e a
regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas (BRASIL,
2012). Uma vez compreendido todo o trâmite legal para a edição de uma medida
provisória, neste momento faz-se necessária a compreensão de seu conteúdo e das
peculiaridades da respectiva medida provisória em apreço.
Esta MP primeiramente contraria o requisito da relevância e da urgência
exigidas no caput do art. 62 da CRFB. A não observância destes requisitos implica
pela sua não conversão em lei pelo Congresso Nacional, por ausência dos
pressupostos constitucionais. Excepcionalmente, porém, quando presente desvio
de finalidade ou abuso de poder de legislar, por flagrante inocorrência da urgência
e relevância, poderá o Poder Judiciário adentrar a esfera discricionária do Presidente
da República, garantindo a supremacia constitucional, por Ação Direta de
Inconstitucionalidade (MORAES, 2003, p. 558). A Medida Provisória nº 561/2012
também apresenta-se com uma série de controvérsias em relação à legislação civil
em vigor e em relação aos princípios constitucionais. Estas controvérsias
apresentam-se como sendo o foco do presente trabalho.
Somente pela não observância dos requisitos da relevância e da urgência
já não seria possível a sua conversão em lei. Mas, a MP em apreço também contraria
institutos do direito brasileiro, que será estudado profundamente. Apesar de a
referida MP também modificar outros dispositivos de lei, estes outros pontos não
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são o foco do presente trabalho. Ainda assim, os outros dispositivos de lei serão
citados posteriormente somente a título de apresentação da MP em evidência.
A seguir, primeiramente, far-se-á o estudo do supracitado Programa sobre
o qual estão incidindo os respectivos artigos acrescentados pela MP nº 561/2012,
evidenciados como o foco de estudo deste trabalho. Serão estudadas ainda as leis
que estão sendo alteradas pela MP. Considerar-se-á também o reflexo no
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ordenamento jurídico atualmente em vigor, bem como o reflexo na sociedade, que
é direta e negativamente afetada pelas mudanças propostas pela Medida.
3.1 O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – LEI No 11.977/09
O PMCMV é regulamentado, no ordenamento jurídico pátrio, pela Lei nº
11.977 de 07 de julho de 2009; esta também faz a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas (BRASIL, 2009). De acordo com esta
legislação, o PMCMV possui as seguintes finalidades, como pode ser verificado em
seu art. 1º e incisos, in verbis:
5
Art. 1o O Programa
Minha Casa, Minha Vida - PMCMV tem

por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção
e

aquisição

de

novas

unidades

habitacionais

ou

requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma
de habitações rurais, para famílias com renda mensal de
até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta
reais) e compreende os seguintes subprogramas. (BRASIL,
2009). (grifo nosso)
O intuito do Governo Federal que criou o PMCMV, como pode ser visto
no caput do artigo acima citado, é o de diminuir a falta de casas para a população
que se enquadra na faixa de renda que o programa contempla, falta esta que é
conhecida como déficit de moradia ou déficit habitacional. O financiamento deste
deve ser realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF). A CEF traçou alguns perfis,
que, obrigatoriamente, têm que ser atendidos para que o interessado possa
participar do programa e, assim, ter o seu imóvel financiado.
A Lei nº 12.424 de 16 de junho de 2011 alterou a Lei nº 11.977/09,
modificando as faixas de renda da população que poderá ser contemplada pelo
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programa. No entanto, a cartilha que explica os detalhes referentes ao PMCMV,
disponível no site da Caixa Econômica Federal, reza que:
A meta é ambiciosa: construir dois milhões de habitações,
priorizando famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00, mas
que também abrange famílias com renda de até R$
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5.000,00. Aquisição de empreendimentos na planta, para
famílias com renda bruta de até R$ 1.600,00, pelo FAR – Fundo
de Arrendamento Residencial, em parceria com o Poder
Público (Estados e municípios). As famílias com renda de até
R$

3.100,00

serão

beneficiadas

com

subsídio

nos

financiamentos com recursos do FGTS. Aquelas com renda até
R$ 5.000,00 terão acesso ao Fundo Garantidor da Habitação.
Financiamento às empresas da construção civil do mercado
imobiliário para a produção de habitação popular visando ao
atendimento de famílias com renda de até R$ 5.000,00,
priorizando a faixa acima de R$ 1.600,00 a R$ 3.100,00.
Financiamento habitacional destinado a tornar acessível a
moradia para famílias com renda mensal até R$ 1.600,00,
organizadas e apresentadas por Entidades Organizadoras
(EO), assim entendido as Cooperativas, Associações ou
entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Concessão de
subsídios com recursos do OGU, ao beneficiário, pessoa física,
para produção de Unidade Habitacional em área rural, na
modalidade aquisição de Material de Construção para
construção/conclusão/ reforma/ ampliação de Unidade
Habitacional. Conceder, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH, financiamento habitacional e subsídios
lastreados em recursos do FGTS e do OGU, ao beneficiário,
pessoa física, agricultor familiar e trabalhadores rurais
organizados por uma Entidade Organizadora, destinado à

164

www.conteudojuridico.com.br

produção de unidade habitacional localizada na área
(CARTILHA MINHA CASA MINHA VIDA – CEF, 2012, p. 3).
Esta cartilha detalha tudo que o interessado tem que saber para poder
verificar se está apto a ser um beneficiário do PMCMV. Porém, a referida cartilha
ainda não foi atualizada com os novos valores de renda apresentados pela MP nº
561/2012, a qual já se encontra em vigor. Por essa razão, o interessado tem que
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consultar tal legislação para a verificação de tais modificações.
O Programa foi lançado em 25 de março de 2009 pela MP nº 459, que em
julho do mesmo ano fora convertida na Lei nº 11.977/09. Como demonstrado, o
Governo visa construir dois milhões de casas para famílias que recebem até dez
salários mínimos. Nesta faixa salarial, a prestação mínima é de R$ 50,00 e o valor
máximo que poderá ser comprometido do orçamento da família é em torno de
10%, em um prazo de 10 anos. De acordo com o art. 3º da Lei 11.977/09, o
interessado em se tornar beneficiário do PMCMV deve atender aos seguintes
requisitos:

5

Art. 3o Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão
ser observados os seguintes requisitos: (grifo nosso)
I - comprovação de que o interessado integra família com
renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e
cinquenta reais);
II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal
para cada uma das modalidades de operações;
III - prioridade de atendimento às famílias residentes em
áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido
desabrigadas;
IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres
responsáveis pela unidade familiar; e
V - prioridade de atendimento às famílias de que façam
parte pessoas com deficiência. (BRASIL, 2009) (grifo nosso)
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Além destes requisitos, o candidato a beneficiário do PMCMV não pode ter
nenhum imóvel quitado ou em financiamento no seu nome; o seu Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não pode ter sido usado a partir de 10 de
maio de 2005 para quitação de prestação ou financiamento pela CEF. O nome não
deve constar em nenhum cadastro de restrição ao crédito, como o SPC, SERASA,
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Banco Central e quaisquer outros órgãos financeiros.
Após o cadastro realizado, se o interessado estiver apto, ou seja, se estiver
enquadrado nos requisitos exigidos de participação no PMCMV, a CEF poderá
liberar o financiamento do imóvel (casa, construção ou apartamento). O
financiamento feito poderá ser quitado pelo participante do PMCMV em até 35
anos, tendo 100% do valor financiado.
No momento da assinatura do respectivo contrato de financiamento, o
interessado poderá escolher entre dois tipos de financiamento, quais sejam: Sistema
de Amortização Constante, conhecido como Tabela SAC, cujo valor das prestações
iniciais é maior e vai diminuindo gradativamente, resultando em um saldo menor
no final; e Tabela Price, cujo valor das parcelas é o mesmo ao longo dos anos, porém
o saldo devedor torna-se maior, porque há um acúmulo de juros com o passar do
tempo, fazendo com que este saldo devedor seja maior no final.
Atualmente encontra-se em fase de tramitação, no Plenário Federal, a MP
nº 561 de 08 de março de 2012, que tem por objeto a alteração das Leis no 12.409,
de 25 de maio de 2011; no 11.578, de 26 de novembro de 2007; no 11.977, de 7 de
julho de 2009; e no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001 (BRASIL, 2012).
3.2 ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 561/2012
As alterações propostas pela MP nº 561/12 já se encontram em vigor no
ordenamento jurídico pátrio desde a data de 08 de março de 2012 pois, como visto
no capítulo 1 do presente trabalho a partir de sua publicação a medida provisória
passa a possuir força de lei, entrando em vigor. Sendo assim, apesar da MP nº
561/2012 atualmente estar em fase de apreciação pelo Congresso Nacional, todas
as suas propostas normativas já estão sendo colocadas em prática.
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A Exposição Interministerial de Motivos à MP nº 561/2012 (EMI Nº 06/2012
- MCIDADES/MF/MP/MI) (RIBEIRO, et al., 2012) descreve a relevância da referida
MP e justifica as alterações propostas por ela. A seguir, serão citadas todas as
modificações propostas pela dada MP e somente as alterações relacionadas ao
tema do presente trabalho é que serão aprofundadas em posterior discussão.
A MP nº 561/2012 faz alterações pontuais em regras dos financiamentos
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do PMCMV, principalmente para adequar ao Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), às operações vinculadas ao Fundo de Arrendamento Residencial
(FAR) ou com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).
O art. 1º da proposta de MP nº 561/12 começa alterando Lei nº 12.409, de
25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais
- FCVS, a assumir, na forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - CCFCVS, direitos e obrigações do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH e dá outras providências.
5

A Exposição Interministerial nº 06/2012 (RIBEIRO, et al., 2012) justifica tal
alteração pelo fato da urgente e relevante necessidade de recuperação das
estruturas produtivas que foram destruídas nas enchentes ocorridas nos meses de
dezembro de 2011 e janeiro de 2012, as quais deixaram muitas vítimas, objetivando
assim, garantir a rápida recuperação das condições socioeconômicas das regiões
afetadas.
O art. 2º da proposta de MP acrescenta dispositivos à Lei nº 11.578, de 26
de novembro de 2007, que dispõe sobre a transferência obrigatória para a execução
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios de ações do Programa de Aceleração
do Crescimento - PAC e sobre a forma de operacionalização do Programa de
Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, nos exercícios de 2007 e 2008.
A Exposição Interministerial nº 06/2012 (RIBEIRO, et al., 2012), que justifica
a MP nº 561/12, relata que a urgência e a relevância da proposta apresentada pelo
art. 2º se justificam pela necessidade de haver a retardação de empreendimentos
de saneamento básico no País, o que poderia ocasionar prejuízos às respectivas
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populações, e, em especial, à camada de baixa renda, com sérios reflexos para a
saúde pública e para o meio ambiente. Embora relevante, este ainda não é o objeto
principal de estudo deste artigo.
O art. 3º do projeto de MP altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que
dispõe sobre o PMCMV. Este é o foco principal do trabalho. As alterações objetivam
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dar um melhor entendimento à redação da Lei do PMCMV, com o intuito de que a
população interessada em ser beneficiada pelo Programa possa entender melhor o
funcionamento deste como também os aspectos que requerem adequação de
natureza operacional. Neste sentido, propõe-se , na Lei n° 11.977, de 2009, dentre
outras modificações não relevantes para o trabalho, que:
Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável,
separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel
adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do
casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de
recursos do Orçamento-Geral da União, do FAR e do
FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela
transferido, independentemente do regime de bens
aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do
FGTS.
Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos do casal e a
guarda

seja

atribuída

exclusivamente

ao

marido

ou

companheiro, o título da propriedade do imóvel será
registrado em seu nome ou a ele transferido.
Art. 73-A. Excetuados os casos que envolvam recursos do
FGTS, os contratos em que o beneficiário final seja mulher
chefe de família, no âmbito do PMCMV ou em programas de
regularização fundiária de interesse social promovidos pela
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão ser
firmados independentemente da outorga do cônjuge,
afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647 a 1.649 da
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Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”
(BRASIL, 2012) (grifos nossos)
Analisando tais dispositivos, de acordo com a Exposição Interministerial nº
06/2012 (RIBEIRO, et al., 2012), verifica-se que as alterações realizadas objetivaram
permitir que a mulher chefe de família, em todas as operações com recursos do
Orçamento Geral da União, possa firmar contratos independentemente da outorga
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do cônjuge, a possibilidade, nas hipóteses de dissolução de união estável,
separação ou divórcio, de o título da propriedade do imóvel adquirido no âmbito
do PMCMV, com subvenções oriundas de recursos do Orçamento-Geral da União,
do FAR e do FDS, de ser registrado em nome da mulher ou a ela transferido, exceto
nos casos em que haja filhos e em que a guarda seja atribuída exclusivamente ao
marido ou companheiro.
As hipóteses dos artigos 35-A e 73-A, que foram inseridas na Lei nº
11.977/09 pela MP nº 561/12, já em vigor, criam uma série de controvérsias no
5

ordenamento jurídico atual. Tais artigos confrontam-se diretamente com princípios
constitucionais e normas do Código Civil de 2002, possibilitando às mulheres
direitos por meio dos quais se cria um ambiente de insegurança jurídica. Tais artigos
são o foco do presente trabalho e serão tratados em capítulo específico.
O art. 4º da MP nº 561/12 propõe a alteração à Lei nº 10.188, de 12 de
fevereiro de 2001, que dispõe sobre o Programa de Arrendamento Residencial,
institui o arrendamento residencial com opção de compra e dá outras providências.
Conforme a Exposição Interministerial nº 06/2012 (RIBEIRO, et al., 2012), a
proposta é justificada pela urgência e relevância da necessidade de se oferecer a
imediata continuidade, com os devidos aperfeiçoamentos, do PMCMV que já se
demonstrou altamente capaz de manter o crescimento econômico, a geração de
empregos e renda e a redução do déficit habitacional.
4. ASPECTOS CONTROVERSOS ENTRE A REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA E O
DIREITO BRASILEIRO
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Fazendo-se uma breve análise das conquistas das mulheres na história da
humanidade, verifica-se a sua participação efetiva na luta para superar condutas
discriminatórias. A própria origem do Dia Internacional da Mulher rompe com o
estereótipo de que mulheres aceitavam passivamente e sempre a sua opressão.
Após a Segunda Guerra Mundial e notadamente a partir da década de 1960,
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as mulheres começaram a entrar em massa no mercado de trabalho. Contudo, para
se livrarem do estereótipo da fragilidade, foi comum, especialmente nas décadas
de 1980 e 1990, a procura por uma homogeneização de uma imagem masculina
(CRUZ, 2005, p. 58-68).
Este contexto justifica o motivo pelo qual a atual Presidente da República
do Brasil, a presidente Dilma Rousseff, escolheu o dia 08 de março de 2012, Dia
Internacional da Mulher, para pronunciar em rede nacional de comunicação
(televisão e rádio), a Medida Provisória nº 561/2012, que dá alguns direitos às
mulheres, seres frágeis e susceptíveis aos maus tratos por parte do sexo oposto.
A MP nº 561/2012 dá a possibilidade de se transferir a propriedade de
imóveis financiados pelo PMCMV para a mulher em caso de separação, divórcio ou
dissolução de união estável, como também a possibilidade da mulher, em todas as
operações com recursos do Orçamento Geral da União, firmar contratos
independentemente da outorga do cônjuge, mesmo na constância do matrimônio
ou união estável. A primeira regra somente não será aplicada quando o casal tiver
filhos e a guarda deles, após a separação, for dada exclusivamente ao pai, sendo,
neste único caso, a propriedade do imóvel atribuída ao pai; a segunda regra poderá
ser praticada mesmo se o casal tiver ou não filhos.
É cediço que há a necessidade de se proteger aqueles que são
discriminados, por isso o ordenamento jurídico brasileiro possui uma vasta
legislação específica no intuito de se garantir os direitos de grupos que são muitas
vezes maltratados e excluídos da sociedade, porém, há um limite para a garantia
desses direitos, não podendo apenas se criar leis em benefício de uma classe em
detrimento de direitos já sedimentados e que garantem a igualdade. A legislação
que deve ser modificada é aquela que de fato cria um ambiente discriminatório e
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não aquela que cuida para que haja a participação mútua e igualitária dentro da
sociedade.
O direito concedido às mulheres pela MP em análise cria uma esfera de
insegurança jurídica, abrindo assim, precedentes para que qualquer Chefe do Poder
Executivo que estiver em posse crie medidas para que seja privilegiado o seu
próprio sexo em detrimento do sexo oposto, criando um ambiente discriminatório,
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o qual atualmente está se tentando acabar; em consequência, tais atos fugiriam aos
emanados nos preceitos da igualdade e justiça social esperados em uma
democracia, contrariando normatizações já sedimentadas e respeitadas no direito
brasileiro.
Neste diapasão, Pimenta Bueno, citado por Mello (2000, p. 18), assevera
que “a lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou
prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do
bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania”.
5

Por tudo isto, a seguir, serão analisados todos os institutos do direito
brasileiro que estão sendo contrariados pela referida MP.
4.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os

Direitos

Fundamentais

constituem

uma

categoria

jurídica,

constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção da dignidade humana em
todas as dimensões, prestando-se ao resguardo do ser humano (ARAÚJO e NUNES
JÚNIOR, 2006, p. 110). Neste contexto, a CRFB em seu art. 5º, traz um rol de diversos
direitos e garantias que conferem a existência legal de direitos reconhecidos ao
longo da história, de disposições assecuratórias, os quais atuam na proteção dos
direitos fundamentais, limitando o poder estatal.
Neste diapasão, toda e qualquer legislação infraconstitucional tem que
estar em consonância com os direitos e garantias fundamentais determinadas pela
CRFB, e as legislações que infringirem as referidas regras, devem ser declaradas
inconstitucionais e toda a incidência que provocaram no ordenamento jurídico
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enquanto estavam em vigor, devem ser desfeita e regulamentada com uma outra
legislação que esteja de acordo com estes direitos e garantias.
A MP em apreço transgrediu alguns destes direitos fundamentais que são
apresentados no ordenamento jurídico brasileiro na forma de princípios, sendo, a
seguir, o objeto de estudo.
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4.1.1 O princípio da dignidade da pessoa humana
O princípio da dignidade da pessoa humana está expresso no inciso III do
art. 1º da CRFB/88, o qual faz parte do rol dos princípios fundamentais do
ordenamento jurídico brasileiro como núcleo central obrigatório de todos os
direitos. Neste contexto, o douto doutrinador Silva Neto (2008, p. 252), esclarece
que o dado princípio “é o fim supremo de todo o direito; logo, expande os seus
efeitos nos mais distintos domínios normativos para fundamentar toda e qualquer
interpretação. É o fundamento maior do Estado brasileiro”.
Ingo Wolfgang Sarlet (apud por Guerra e Emerique, 2006, p.382), propôs
uma conceituação jurídica para a dignidade da pessoa humana:

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem
a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as
condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além
de propiciar e promover sua participação ativa co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
dos demais seres humanos. (SARLET, 2001 apud GUERRA e
EMERIQUE, 2006, p. 382). (grifo nosso)
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A MP nº 561/2012 cria um ambiente discriminatório entre homens e
mulheres a partir do momento que modifica regras do Direito de Família, fazendo
com que as mulheres sejam beneficiadas com a automática transferência do bem
adquirido na constância do casamento ou da união estável pelo Programa Minha
Casa Minha Vida, e ainda que tenham o benefício da não necessidade da outorga
marital na assinatura de contratos realizados pelas mulheres. Este tipo de
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financiamento será mais bem estudado em momento oportuno.
As referidas disposições normativas discriminam o homem neste tipo de
contratação para a aquisição do imóvel familiar. Não se trata aqui de desmerecer
todo o esforço por parte das mulheres na histórica “luta” pela garantia e igualdade
de seus direitos para com os dos homens. Todavia, tais benefícios dados às
mulheres poderão ocasionar duas reações distintas: i) aqueles que não são casados,
não desejarão mais se casar; ii) aqueles lares que já estão de alguma forma
destruídos, os quais não tenham efetivamente condições de sustentar o
relacionamento, tais lares serão5 perpetuados, uma vez que, com o desfazimento
do o relacionamento, o homem não ficará no imóvel.
Verifica-se também o enriquecimento sem causa das mulheres nestas
condições dadas pelos direitos concedidos pela referida medida provisória. Para
que haja a sumária transferência do imóvel para a mulher nos moldes apresentados
pelo artigo modificador, faz-se necessário que este bem seja adquirido pelo casal
na constância de seu casamento ou união estável. Uma vez tendo havido a aquisição
neste período de comunhão amorosa/familiar, subentende-se que há a aplicação,
o investimento financeiro de ambas as partes, ambos os companheiros trabalharam
e contribuíram pecuniariamente para que o bem pudesse ser adquirido.
Ambas as partes, então, tiveram o seu perfil econômico/social analisado por
parte da agência financiadora e os dois tiveram que assinar o contrato de
financiamento junto a CEF. Houve uma partilha de investimento, de sonho e de
planejamento. Apesar disso, se, por ventura, algum motivo acarretar no término do
relacionamento entre o casal, o homem sairá sem direitos em relação ao patrimônio
que ele ajudou a adquirir, salvo se ele ficar com a guarda dos filhos ou se ele tiver
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utilizado o seu FGTS no financiamento do imóvel. Estes fatos demonstram o não
respeito ao dado princípio da dignidade da pessoa humana.
4.1.2 O princípio da isonomia
O princípio da isonomia ou da igualdade encontra-se preconizado no art.
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5º, I e no art. 226, §5º, ambos da CRFB, quais sejam:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
I – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição.
Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção
do Estado.
(...)
§5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.
(CURIA et. al., CRFB, 2012, p.72). (grifos nossos)
A CRFB possui vários dispositivos que garantem a proteção dos direitos das
mulheres, que foram conquistados por elas, podendo ser visualizados quando da
análise da história da humanidade, e com o fim da discriminação do gênero,
podendo ainda ser constatado nos dispositivos constitucionais que garantem, entre
outras coisas:
A proteção à maternidade (art. 6º e art. 201, II); a licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração
de 120 dias (art. 7º, XVIII); a proteção do mercado de trabalho
da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei
(art. 7º, XX); a proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo (art.
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7º, XXX); o reconhecimento da união estável (art. 226, § 3º) e
como entidade familiar a comunidade formada por qualquer
dos pais e seus descendentes (art. 226, § 4º); a determinação
de que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art.
226, § 5º); a constitucionalização do divórcio (art. 226, § 6º); o
planejamento familiar (art. 226, § 7º) e a necessidade de coibir
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

a violência doméstica (art. 226, § 8º) ( BRASIL, RE
227.114/SP,2012).
Tais dispositivos constitucionais elucidam a necessidade de se ter normas
que garantam os direitos das mulheres, mas que têm que estar em conformidade
com a atual realidade brasileira. Como fora demonstrado, tratando-se da sociedade
conjugal, tanto o homem quanto a mulher possuem direitos e deveres iguais,
portanto, ambos, quando da dissolução/separação desta união, têm que suportar
5
de forma igualitária as consequências
desta.

O casamento e a união estável são um negócio jurídico, em que ambas as
partes assumem obrigações recíprocas e que têm ônus quando da quebra do
contrato matrimonial. Antes da feitura deste, as partes escolhem qual o regime que
deve vigorar na constância do casamento ou da união, podendo parâmetros
específicos serem determinados no momento da contratação. Estes detalhes serão
estudados quando da análise do texto cível modificado. Segundo o douto
doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello:
Há ofensa ao preceito constitucional da isonomia quando:
A norma singulariza atual e definitivamente um destinatário
determinado, ao invés de abranger uma categoria de pessoas,
ou uma pessoa futura e indeterminada.
A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em atenção
a fator de discrímen adotado que, entretanto, não guarda
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relação de pertinência lógica com a disparidade de regimes
outorgados.
A norma supõe relação de pertinência lógica existente em
abstrato, mas o discrímen estabelecido conduz a efeitos
contrapostos ou de qualquer modo dissonantes dos
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interesses prestigiados constitucionalmente (MELLO, 2000, p.
47).
Neste diapasão, a medida provisória em apreço autoriza o tratamento
diferenciado das mulheres que adquirem o imóvel juntamente com o seu
companheiro, nas condições da referida MP, em um contexto em que ambos
deveriam ser tratados de forma igualitária, ferindo o dado Princípio da Isonomia.
O dispositivo da MP, o art. 35–A é inconstitucional, uma vez que cria um
tratamento diferenciado àqueles que estão em um mesmo patamar de igualdade.
Tal diferenciação não poderá ser feita por norma oriunda de medida provisória,
porque, de certa forma, pode-se dizer que também neste caso que há o ferimento
do Princípio da Legalidade.
4.2 NORMAS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO
O casamento ou a união estável é um negócio jurídico contraído entre um
homem e uma mulher, os quais não possuem obstáculos matrimoniais para a
realização de tal negócio jurídico, que se faz revestido de publicidade, solenidade,
e manifestação consciente, de ambas as partes, da vontade de constituir uma
família.
O instituto da meação, inserido no direito de família brasileiro e
intrinsecamente relacionado ao regime de bens, consiste na divisão, na partilha da
metade do patrimônio comum de um casal em razão da dissolução da sociedade
conjugal.
Neste contexto, há com o casamento o estabelecimento de direitos e
obrigações que se aplicam às pessoas e aos bens patrimoniais dos cônjuges. Em
relação aos bens patrimoniais, as normas especiais as quais disciplinam os seus
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efeitos são regidas pelo Regime Matrimonial de Bens. Não há como não haver o
estabelecimento de um Regime de Bens quando da celebração do casamento ou
na constância da união estável, logo, ele pode decorrer da lei ou de pacto entre as
partes, possuindo o termo inicial a partir da data do matrimônio.
Já quando se tratar da disposição dos bens na constância da união ou do
matrimônio, há expressa limitação quanto aos atos da disposição, conforme o art.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

1.647 do CC/02 (CURIA et. al., CC/02, 2012, p.256). Para que haja a prática desta
disposição (por exemplo, venda, doação, gravação, dentre outros), há a necessidade
da autorização expressa do cônjuge, a qual é conhecida como outorga, que no caso
da mulher se chama outorga uxória e no caso do homem, chama-se outorga
marital.
Neste ínterim, nenhum dos cônjuges poderá dispor, vender ou onerar bens
imóveis da propriedade do casal ou de sua propriedade (dependendo do regime
de bens) sem que haja a expressa e formal outorga pelo cônjuge. A MP em
5

evidência, transgride esta regra em seu art. 73-A e ainda o regime de bens é
desconsiderado em seu art. 35-A. A seguir, cada um destes dispositivos será
estudado separadamente e de forma aprofundada.
4.2.1 Os regimes de bens no Direito de Família brasileiro
Há uma variedade de regime de bens no direito brasileiro, os quais serão
escolhidos de acordo com a vontade dos nubentes. Há quatro tipos diferentes,
quais sejam: o da comunhão universal; o da comunhão parcial; o da separação
(obrigatória ou convencional); e o da participação final nos aquestros. Portanto, o
objeto das relações patrimoniais entre os cônjuges é o critério da comunicação ou
o da separação dos patrimônios, sendo o regime de bens responsável pela definição
de em que medida comunicar-se-ão os bens do casal, quando da dissolução da
sociedade conjugal, não podendo assim esta separação ser determinado por
Medida Provisória.
No regime da comunhão universal de bens há a inconcussa e ilimitada
reunião patrimonial. Todos os bens que tenham sido adquiridos antes ou depois do
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casamento, independentemente de a aquisição ter se dado de forma onerosa ou
gratuita, pertencerão, por expressa disposição legal, ao casal em comunhão.
Excepcionalmente, serão excluídos da reunião patrimonial: i) os bens doados a um
dos cônjuges ou por eles herdados com cláusula de inalienabilidade e os
subrrogados em seus lugares; ii) os bens gravados de fideicomisso e o direito do
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herdeiro fideicomissário enquanto não implementada a condição suspensiva; iii) as
dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus
aprestos; iv) as doações nupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula
de incomunicabilidade, bem como os livros, os bens de uso pessoal e os
instrumentos atrelados à profissão, os proventos do trabalho, meios-soldos ou
montepios.
O regime da comunhão parcial de bens dispõe que farão parte da
comunhão os bens adquiridos a título oneroso na constância da união. Os bens que
cada um dos cônjuges possuía antes de casar continuam a lhes pertencer única e
exclusivamente, não fazendo parte da comunhão, neste mesmo contexto, os bens
que sobrevierem ao casamento e que forem adquiridos a título gratuito e de forma
isolada por cada cônjuge, como por exemplo, por meio de doação ou herança,
como também aqueles que forem adquiridos em subrrogação aos particulares
alienados, recebendo assim, em todos estes casos descritos anteriormente, o título
de bens particulares. Serão comunicados os bens descritos nos artigos 1.658 a 1.660
do Código Civil de 2002.
Na separação obrigatória, em certos casos, o regime imposto pela lei,
quando não cabe aos cônjuges o direito de estabelecer a comunicabilidade de bens
por meio de pacto antenupcial, o qual restará integralmente nulo, e portanto, sem
efeito algum. As hipóteses da separação obrigatória estão previstas no artigo 1.641
do CC/02. Ressalta-se que, tratando-se de casamentos por quem não alcançou a
idade núbil, se os representantes autorizarem o casamento, dispensando-se o
suprimento judicial, os nubentes poderão escolher o seu regime de bens.
O atual CC/02 alterando a nomenclatura "condomínio", adotada pela Lei nº
9.278/96 que regia a matéria, preconiza que, na união estável, o regime de bens
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vigente é o da comunhão parcial. Neste âmbito, segundo entendimento unânime
da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar um recurso que
tratava do tema, a separação obrigatória de bens do casal em razão da idade
avançada de um dos cônjuges, prevista no CC/02, pode ser estendida para uniões
estáveis [BRASIL, REsp 1.090.722/SP (2008/0207350-2), 2010].
Na separação convencional, o regime é escolhido pelas partes por meio da
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lavratura de escritura pública de pacto antenupcial. Neste regime, cada cônjuge terá
patrimônio exclusivo, não havendo, em via de regra, nenhuma comunicação
patrimonial. Excepcionalmente, por meio de previsão no pacto pré-nupcial,
poderão ser fixadas regras que prevejam a comunicação de certos bens, de acordo
com o artigo 1.639 do CC/02, caso em que será lícito afirmar que a separação é
parcial. O pacto pré-nupcial ou antenupcial é um instrumento público por meio do
qual os noivos elegem regime diverso do oficial (que no direito brasileiro é o da
comunhão parcial) e do obrigatório (casos determinados por lei), quando os futuros
5 o destino dos bens, desde que não contrarie a
cônjuges poderão deliberar sobre

lei.
No regime de participação final nos aquestros, durante a constância do
matrimônio, as regras que vigoram neste são as que regem o regime da separação,
ou seja, cada cônjuge administra isoladamente os bens que possuir, não havendo a
comunicabilidade dos bens. Após o término do casamento e sua eventual
invalidação/dissolução/separação/divórcio ou pela morte, serão levadas em
consideração as regras atinentes no regime da comunhão parcial de bens, quando
serão partilhados os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso.
Após a análise de todos os tipos possíveis de regime de bens admitidos no
Direito de Família brasileiro, podem-se formular as seguintes indagações em
relação à proposta feita pelo seguinte artigo constante na MP nº 561/2012, que
modifica a Lei 11.977/09, literis:
Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável,
separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel
adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do
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casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de
recursos do Orçamento-Geral da União, do FAR e do
FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela
transferido, independentemente do regime de bens
aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

FGTS. (grifo nosso)
Parágrafo único. Nos casos em que haja filhos do casal e a
guarda

seja

atribuída

exclusivamente

ao

marido

ou

companheiro, o título da propriedade do imóvel será
registrado em seu nome ou a ele transferido. (BRASIL, 2012)
O citado artigo impõe a desconsideração de qualquer dos regimes de bens
existentes no ordenamento jurídico quanto ao título de propriedade do imóvel
adquirido no âmbito do PMCMV, o qual deverá ser registrado em nome da mulher
ou a ela transferido. Tal ordem encontra-se em discrepância com a atual
normatividade que rege o direito de família, principalmente as regras atinentes às
disposições dos bens pelas partes no âmbito e na dissolução da sociedade conjugal.
Anteriormente, fora estudado cada um dos regimes de bens existentes no
direito de família brasileiro, constante no Livro IV, Título II, Subtítulo I do Código
Civil de 2002 (CC/02). A escolha do regime de bens obedece ao Princípio da Livre
Disposição dos Bens, o qual proporciona a opção de escolha aos nubentes para que
realize a desejada escolha do melhor regime que vigorará após o casamento e,
assim, vai dispor a forma pela qual haverá a comunicabilidade e as regras para
normatizar como devem ser separados os bens adquiridos antes e depois da união
ou do casamento.
O Princípio da livre disposição dos bens é apresentado logo no artigo que
inicia o subtítulo I, que rege as regras concernentes ao regime de bens entre os
cônjuges, que é o “art. 1.639: é lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento,
estipular quanto aos seus bens, o que lhes aprouver”, ou seja, é a oportunidade
dada às partes que desejam celebrar o negócio jurídico do matrimônio, de escolher
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como eles querem que a sociedade conjugal seja administrada, como será a partilha
de seus bens após a união.
Após o casamento, o regime de bens que os nubentes escolheram começa
a vigorar desde a data do casamento (art. 1.639, §1º), não havendo, então, mais a
possibilidade da aplicação do Princípio da Livre Disposição dos Bens, pois todos os
bens estarão vinculados ao regime de bens escolhido. Somente mediante
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autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a
procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros, é que
poderá haver a alteração do regime de bens durante a constância do casamento
(art. 1.639, §2º).
Neste contexto, não é facultativo ter ou não um regime de bens regendo o
casamento ou união (esta rege-se pelo da comunhão parcial de bens). Se em ambas
as formas de união entre os nubentes, as partes não escolherem qual o regime de
bens eles querem que normatize o seu matrimônio, será automaticamente o da
5

comunhão parcial de bens (art. 1.640).
O casamento ou a união estável, como já foi explanado em outro momento,
é um negócio jurídico, e, portanto, regido por regras específicas que devem ser
obedecidas, sob a pena de haver a declaração de nulidade ou ineficácia, desfazendo
o negócio, e tendo, logicamente, todas as consequências que qualquer outro
negócio jurídico teria diante tal situação. Dessa forma, não poderá surgir um
regramento adverso do que já vigora, impondo um benefício para uma das partes,
levando somente em consideração o seu sexo. A justificativa visualizada no capítulo
3, mais precisamente no subtítulo 3.2, em relação ao motivo da imposição deste art.
35-A não condiz com a necessidade e urgência necessárias para que o referido
artigo fosse publicado e, então, a justificativa em nada é plausível.
É notória a insegurança jurídica criada pelo artigo em apreço, pois
desconsiderar o regime de bens, que é dotado de tantos critérios, para que a mulher
fique com um imóvel financiado por um programa federal, é desconstituir o Direito
Patrimonial da importância que ele possui e abrir oportunidade para uma
verdadeira guerra legislativa em benefício a um sexo. O homem é meeiro dos bens
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adquiridos pelo casal na constância de sua união ou casamento, e o seu direito à
metade do patrimônio construído por ambos está lhe sendo tirado, configurando a
insegurança criada por tal MP. Uma legislação infraconstitucional não pode
determinar tais regras, e estas estão ferindo os direitos de igualdade emanados pela
CRFB, demonstrando a sua inconstitucionalidade.
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O próprio CC/02 abre a possibilidade de os cônjuges deliberarem sobre o
destino de seus bens, desde que não contrarie a lei. As partes podem celebrar um
contrato, chamado de Pacto Antenupcial e evidenciarem a vontade do imóvel ficar
com a cônjuge ou companheira quando da separação, divórcio ou dissolução,
respectivamente. Comumente, um dos cônjuges poderá doar ao outro cônjuge o
imóvel, desde que com cláusula de incomunicabilidade. Como se pôde ver, a
própria lei cível dá alternativas de formas pelas quais o casal pode, em comum
acordo, determinar que a mulher fique com o imóvel, sem que isto seja uma
imposição legislativa.
O que poderá ser verificado no caso da conversão da MP em lei, além dos
já apresentados no último parágrafo do subtópico 4.1.1, é que, como o parágrafo
único do art. 35-A dá o direito do imóvel ficar para o homem, se este tiver a guarda
dos filhos, com certeza haverá um aumento de processos de guarda perante a
justiça, de homens pleiteando a guarda de seus filhos.
Todos estes infortúnios criados pelo art. 35-A abala as bases do núcleo
central da sociedade, que é a família, quando todas as relações eram normatizadas
de forma a não haver nenhum tipo de diferença entre os cônjuges, e agora passa a
dar um direito às mulheres, que levando em consideração a sociedade, elas
deveriam ser protegidas de outra maneira, a simples transferência do imóvel não
garantirá que as mulheres sejam protegidas, como pode se verificar na alta
incidência de violência doméstica e pela necessidade da aplicação da Lei Maria da
Penha.
4.2.2 A outorga nas transações contratuais.
Há restrições à liberdade de ação do homem e da mulher casados, dando
tratamento igualitário a ambas as partes quanto à administração e disposição de
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seus bens, restrições estas estabelecidas na lei civil e que não são atinentes apenas
quando o regime de bens for o da separação absoluta, pois, neste tipo de regime
de bens cada cônjuge terá total liberdade e independência de disposição sobre o
seu patrimônio particular.
O art. 73-A, proposto e atualmente em vigor pela MP nº561/2012 cria uma
exceção a este tratamento igualitário entre os cônjuges, quando da disposição de
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seus bens, literis:
Art. 73-A. Excetuados os casos que envolvam recursos do
FGTS, os contratos em que o beneficiário final seja mulher
chefe de família, no âmbito do PMCMV ou em programas de
regularização fundiária de interesse social promovidos pela
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, poderão ser
firmados independentemente da outorga do cônjuge,
afastada a aplicação do disposto nos arts. 1.647 a 1.649 da
5
Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”

(BRASIL, 2012) (grifo nosso)
Tal dispositivo afasta a obrigação da outorga marital nos contratos no
âmbito do PMCMV ou em programas de regularização fundiária de interesse social,
promovidos pelos entes da federação, programas estes regulados pela Lei nº
11.977/09, que é a lei modificada pela referida MP, em que o beneficiário final seja
a mulher e afasta a aplicação do disposto nos arts. 1.647 a 1.649 do CC/02.
Os artigos da CC/02 afastados por este art. 73-A, são os dispositivos de lei
que obrigam a outorga marital e a outorga uxória quando da:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no
regime da separação absoluta:
I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
II – pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou
direitos;
III – prestar fiança ou aval;
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IV – fazer doação, não sendo remuneratória, de bens
comuns, ou dos que possam integrar futura meação.
Parágrafo único: São válidas as doações nupciais feitas aos
filhos

quando

casarem

ou

estabelecerem

economia

separada. (CURIA et al., CC/02, 2012, p.256).
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O art. 1.647 evidencia a necessidade de outorga por ambas as partes nas
várias transações que podem ser realizadas com o patrimônio do casal, salvo se o
regime for o da separação absoluta. Esta outorga evita que uma das partes onere a
outra, utilizado os bens de forma desacerbada, sem controle ou realizando maus
negócios e acabando com todo o patrimônio.
O mais importante para o contexto do respectivo trabalho é que a outorga
também garante a preservação da respectiva parte de cada cônjuge, pois cada um
deles possui direito a 50% (cinquenta por cento) de todo o patrimônio que fora
adquirido de forma onerosa na constância da união ou casamento, salvo as
exceções descritas no tópico relacionado aos regimes de bens.
A outorga marital e uxória só pode ser suprimida por sentença judicial,
como reza o “art 1.648: cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a
outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja
impossível concedê-la” (CURIA et al., CC/02, 2012, p. 256). Ou seja, haverá a
necessidade de se pleitear a supressão da outorga marital no judiciário, e o juiz
analisará se deve suprimi-la ou não. Não pode um artigo de uma lei extravagante
afastar tal procedimento que garante a isonomia e a vontade das partes no negócio
jurídico.
A falta de autorização recai sobre a validade do negócio jurídico. Desta
forma: “art. 1.649: a falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária
(art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe
a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal” (CURIA et al.,
CC/02, 2012, p. 256). Esta regra demonstra que o negócio jurídico pode ser desfeito,
pode ser anulado pelo cônjuge que consentiu com a realização dele.
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O art. 73-A, como pode ser verificado, afasta importantes institutos do
direito que garantem a segurança jurídica de negociações de patrimônio oriundo
da sociedade conjugal. Tal liberalidade é excessiva, inviabiliza que o cônjuge possa
buscar a participação nos bens que ele ajudou a adquirir e afasta um procedimento
legal, que traz a forma correta do devido processo legal para a supressão da
outorga, seja ela marital ou uxória, uma obrigação judicial. O dado procedimento
judicial não pode ser afastado por uma MP, ratificando a insegurança se esta for
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realizada.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A edição de uma medida provisória deve atender a uma série de requisitos
contidos no artigo 62 da CRFB de 1988. O não atendimento a tais requisitos
configura a inconstitucionalidade da medida provisória e a sua não conversão em
lei pelo Congresso Nacional. Primeiramente, ela é editada e tem força de lei a partir
de sua publicação, e a posteriori, tem de passar pelo crivo das duas casas do
Congresso Nacional, em sessão 5separada, onde poderá sofrer alterações, as quais
podem ser aditivas, supressivas, substitutivas ou modificativas.
Após análise dos requisitos necessários para edição de uma medida
provisória, foi feita uma análise da Medida Provisória nº 561 de 08 de março de
2012, mais precisamente de seu art. 3º, que é o artigo que modifica a Lei Federal nº
11.977/09, que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida e dá outras
providências. Verificou-se que a dada medida não atende aos requisitos da
relevância e urgência, não podendo assim ser convertida em lei.
A Medida Provisória nº 561 de 08 de março de 2012 encontra-se
atualmente em vigor no ordenamento jurídico desde esta data e em tramitação de
apreciação pelo Congresso Nacional. A sua vigência cria uma insegurança jurídica
em um nível imensurável, pois confronta como fora visto, institutos do Regime de
Bens pertencente ao Direito de Família brasileiro e os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da isonomia, que são consagrados no ordenamento
jurídico brasileiro.
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Por tudo isto, conclui-se que a Medida Provisória nº 561/2012 não deve ser
convertida em lei pelo Congresso Nacional quando analisada apenas pelo foco de
seu artigo 3º, que altera a Lei 11.977/09, pois esta não possui a relevância e a
urgência que são requisitos obrigatórios de edição de uma medida provisória.
Levando-se em consideração os outros artigos contidos na medida
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provisória em apreço e que não foi foco de estudo no presente trabalho, o mais
coerente seria o Congresso Nacional fazer uma alteração supressiva na Medida
Provisória nº 561/2012, que seria a rejeição do art. 3º dela, e conseguinte, não seria
incluído na Lei 11.977/09 os artigos 35-A e 73-A, dos quais afrontam os institutos
do direito brasileiro e os princípios constitucionais apresentados, tendo que o
Congresso Nacional, no prazo de 60 (sessenta) dias publicar decreto legislativo para
regulamentação das relações jurídicas decorrentes da vigência deste texto
suprimido.
Verifica-se também que já se passou o prazo legal de 60 (sessenta) dias
para apreciação da referida medida provisória pelo Congresso Nacional, já estando
sendo utilizado o prazo prorrogado. Se não for analisado pelo Congresso Nacional
dentro deste prazo restante, a Medida Provisória nº 561/2012 perderá a sua eficácia.
A decadência da Medida Provisória nº 561/2012 pelo decurso do prazo
constitucional, faz com que haja a desconstituição, com efeitos retroativos, dos atos
produzidos durante sua vigência, tendo que o Congresso Nacional no prazo de 60
(sessenta) dias publique o decreto legislativo para dirimir as relações jurídicas
produzidas durante a vigência da respectiva medida provisória que perdeu a
eficácia e também no caso dela ser rejeitada.
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A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAÇÃO E DISCIPLINA DOS SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES: UMA ANÁLISE SOBRE O PACTO FEDERATIVO, A
SEGURANÇA JURÍDICA E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL.
CARLOS NESTOR LIMA PASSOS DA SILVA JÚNIOR,
o autor: Advogado da União com atuação no
Supremo Tribunal Federal
Resumo: A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a
competência da União para explorar os serviços de telecomunicações e legislar
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privativamente sobre a matéria. A forma federativa de Estado e a repartição de
competências dos entes políticos alinha-se ao escopo de segurança jurídica. Na
medida em que essa divisão racional é descumprida, são prejudicadas as justas
expectativas de agentes econômicos. Quadros de insegurança jurídica afetam o
cálculo econômico dos responsáveis pela prestação dos serviços públicos
delegados pelo Estado, reduzem investimentos e minimizam as utilidades dos
usuários. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
inconstitucionalidade de leis estaduais
que acabam por regulamentar os serviços
5
de telecomunicações e interferir na relação jurídica entre União e delegatárias
desses serviços. É elementar, para que se percorra o caminho do desenvolvimento
ao abrigo da ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre
iniciativa, o respeito às normas constitucionais fixadoras das competências dos
entes federados.
Palavras-chave: Telecomunicações. Competência. Federação. Segurança jurídica.
Desenvolvimento nacional.
Sumário: 1. Introdução. 2. Pacto Federativo Brasileiro. 3. Serviços Públicos de
Telecomunicações. 4. Autorização, Permissão e Concessão dos Serviços de
Telecomunicações. 5. Usurpação da Competência da União em Matéria de
Telecomunicações. 6. Conclusão.
Abstract: The Constitution of the Federative Republic of Brazil establishes the
Union's competence to operate telecommunications services and to legislate
privately on the matter. The federative form of the State and the division of powers
of political entities shall be in line with the scope of legal security. To the extent that
this rational division is disregarded, the fair expectations of economic agents are
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harmed. Legal uncertainties affect the economic calculation of those responsible for
the provision of public services delegated by the State, reduce investments and
minimize the usefulness of users. The jurisprudence of the Federal Supreme Court
has recognized the unconstitutionality of state laws that end up regulating
telecommunications services and interfere in the legal relationship between the
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Union and delegates of these services. In order to follow the path of development
under the economic order based on the appreciation of labor and free enterprise,
it is essential to respect the constitutional rules that establish the powers of the
federal entities.
Keywords: Telecommunications Competence. Federation. Legal security. National
development.
Summary: 1. Introduction. 2. Brazilian Federal Pact. 3. Public Telecommunications
Services. 4. Authorization, Permit and Concession of Telecommunications Services.
5. Usurpation of the competence of the Union in matters of telecommunications. 6.
Conclusion.
1.

INTRODUÇÃO
A República Federativa do Brasil tem por fundamentos os valores sociais do

trabalho e da livre iniciativa[1]. A ordem econômica também está assentada nesses
postulados, ao que devem ser observados os princípios da soberania nacional,
propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do
consumidor e do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais,
busca do pleno emprego e tratamento favorecido a empresas de pequeno porte
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País[2].
A Constituição da República assegura a todas pessoas liberdade para
exercerem atividades econômicas independente de autorização do poder público,
ressalvadas as hipóteses nas quais lei exija determinadas condições[3].[4]
O sistema econômico brasileiro tem por mola propulsora a liberdade de
produção e circulação de bens e serviços. A propriedade dos meios de produção
pertence ao particular, visto que ao Estado cabe de modo excepcional a exploração
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direta da atividade econômica[5], isto é, quando necessária aos imperativos da
segurança nacional ou a relevante interesse coletivo[6].
Embora o poder público não seja o ator principal no campo econômico,
desempenha

relevantes

funções

normativa

e

reguladora,

fiscalizando

e

incentivando o setor privado[7]. A Carta de 1988 estabelece a garantia do
desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República[8],
do que se notabiliza a importância de os agentes econômicos atuarem de maneira
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

desimpedida, harmônica e responsável.
Mesmo na alçada dos serviços públicos, de titularidade do Estado, admite-se
que a prestação seja transferida ao setor privado sob os regimes de concessão ou
de permissão, mediante prévia licitação[9]. Celso Antônio Bandeira de Mello
ressalta:
O fato de o Estado (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) ser titular de serviços públicos, ou seja, de ser o
sujeito que5 detém “senhoria” sobre eles (a qual, de resto, é,
antes de tudo, um dever em relação aos serviços que a
Constituição ou as leis puseram ou venham a por seu cargo)
não significa que deva obrigatoriamente prestá-los por si ou
por criatura sua quando detenha a titularidade exclusiva do
serviço.
Na esmagadora maioria dos casos estará apenas obrigado a
discipliná-los e a promover-lhes a prestação.[10]
Contudo, em razão do interesse público inerente a tais empreendimentos, os
agentes privados devem cumprir exigências legais e contratuais específicas,
relacionadas a direitos de usuários, política tarifária do setor e manutenção de
serviço adequado.
Se, por um lado, a liberdade consubstancia direito fundamental no eixo
econômico, de outro, o princípio da segurança jurídica, extraído do caput do art. 5º
da Lei Maior, impõe estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais ou externas, substanciais ou processuais. A segurança jurídica é
norma intrínseca ao Estado de Direito e se sustenta, por primeiro, no pilar da
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legalidade, pelo qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser
em decorrência de lei[11]. Gilmar Ferreira Mendes refere-se ao princípio da
segurança jurídica como “pedra angular do Estado de Direito sob a forma de
proteção à confiança”[12].
O princípio da segurança jurídica deve dirigir toda atividade estatal, assim
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como os demais agentes econômicos, de maneira a ser construída sólida plataforma
para a proteção de bens jurídicos e para o desenvolvimento nacional.
Para se atribuir máxima efetividade ao comando da segurança jurídica, é
mister que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e
harmônicos entre si, desempenhem suas funções em estrita observância aos
princípios e regras da Constituição da República, a começar daqueles referentes à
delimitação de competências. Bernardo Gonçalves Fernandes, ao discorrer sobre
doutrina de Konrad Hesse, destaca que o intérprete da norma constitucional deve
se apoiar, entre outros princípios:
na exatidão (conformidade ou correção) funcional: que
compreende uma delimitação de competências entre órgãos
públicos – consequência do princípio da separação dos
poderes -, razão pela qual nenhuma interpretação realizada
por um órgão pode conduzir a uma usurpação de
competência ou de função dos demais.[13]
A segurança jurídica constitui vetor interpretativo do agente público, pois é
norma que proíbe a violação do modelo organizatório estabelecido na Constituição
da República. A propósito, um dos escopos da Carta Política é o de estruturar o
Estado e o modo de seu funcionamento, além de estatuir direitos e valores
fundamentais. Segundo lição de Paulo Bonavides, “do ponto de vista material, a
Constituição é o conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à
distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos
direitos da pessoa humana, tanto individuais como sociais”[14].
A forma federativa de Estado fixada pela Lei Maior e a repartição de
competências dos entes políticos da República Federativa do Brasil alinham-se ao
escopo de segurança jurídica. Na medida em que essa divisão racional é
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eventualmente embaralhada no plano fático, são também prejudicadas as justas
expectativas de agentes econômicos. Isso por causa dos custos adicionais
necessários à correção de rumos decorrentes de exigências legais ou regulatórias
inconstitucionais e despesas com judicialização de conflitos, quadro não desejado
em uma ordem econômica cuja finalidade é o equilíbrio propício a “assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”[15].
Como se demonstrará, exemplo desse desalinho pelo próprio poder público
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está na usurpação da competência privativa da União para a legislação sobre
telecomunicações, circunstância que acaba por afetar o equilíbrio econômicofinanceiro de contratos de concessão em andamento.
2. PACTO FEDERATIVO BRASILEIRO
O Estado brasileiro é constituído sob a forma federativa, a compreender os
seguintes entes políticos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios[16]. Essa
formatação é insuscetível de alteração por emenda constitucional por se cuidar de
cláusula pétrea elencada no inc. I do § 4º art. 60[17].
5

O modelo federativo de Estado, identificado pela autonomia políticoadministrativa das entidades federadas, apresenta os benefícios de racionalidade e
de eficiência na gestão da coisa pública. A descentralização do exercício do poder
estatal confere maior eficácia ao princípio democrático por tornar a administração
mais permeável aos interesses da sociedade em níveis local, regional e nacional[18].
Pertence à República Federativa do Brasil o atributo da soberania, devendo
pautar-se, no campo internacional, pelos princípios da independência nacional,
prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção,
igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio
ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade e concessão de asilo político[19].
A República está territorialmente organizada em unidades políticas
autônomas, porém não independentes, já que todas se submetem à Carta
Constitucional de 1988 e não podem frustrar a integridade nacional. A forma
federativa aqui adotada é a tripartida: compete à União o tratamento de questões
de interesse nacional ou que demandam enfrentamento uniforme no território
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brasileiro; cabe aos Estados gerir interesses regionais em sintonia com as
respectivas particularidades; aos Municípios competem assuntos locais. O Distrito
Federal acumula competências de Estados e Municípios.
O pacto federativo é de feição cooperativa[20], não existe relação de
hierarquia ou subordinação entre os entes políticos, porquanto cada qual detém

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

autonomia e exerce competências atribuídas pela Carta Magna. Embora
autônomos, os entes funcionam, pela organicidade da Constituição republicana, de
maneira harmônica, de sorte que as funções desempenhadas pela União, Estados,
DF e Municípios se completam e resultam na satisfação do bem comum[21]. “Tratase de um modelo de organização política que busca conciliar a unidade com a
diversidade”[22].
Além das competências exclusivas de cada ente político, existem atribuições
que lhes são comuns, previstas no art. 23 da Constituição da República: cuidado
com a saúde pública, acesso à educação, proteção do meio ambiente, fomento à
produção agropecuária etc. Outras missões se complementam, a exemplo das
competências legislativas para a disciplina das matérias previstas no art. 24 da Lei
Maior: cumpre à União editar normas gerais; aos Estados, produzir normas
suplementares; e aos Municípios, complementar a legislação federal e estadual no
que couber[23]. Raul Machado Horta anota:
O federalismo constitucional de 1988 exprime uma tendência
de equilíbrio na atribuição de poderes e competências à
União e aos Estados. Afastou-se das soluções centralizadoras
de 1967 e retomou, com mais vigor, soluções que
despontaram na Constituição de 1946, para oferecer
mecanismos compensatórios, em condições de assegurar o
convívio entre os poderes nacionais-federais da União e os
poderes estaduais-autônomos das unidades federadas. As
bases do federalismo de equilíbrio estão lançadas na
Constituição de 1988.[24]
A distribuição do funcionamento estatal em níveis distintos deve ser
estritamente observada para que não se instale indesejada superposição de
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atuações ou conflitos federativos, em prejuízo ao princípio da segurança jurídica.
Eventual atuação de ente político exorbitante do plexo de competências contido na
Constituição da República acarreta inconstitucionalidade, a descortinar a
possibilidade de invalidação do ato pelo Supremo Tribunal Federal.
Ao se voltar a atenção para a seara econômica, na qual campeiam a liberdade
de iniciativa e o fomento ao desenvolvimento nacional, é fundamental que os
agentes econômicos responsáveis por investimentos e assunção de riscos não
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

vejam as expectativas frustradas por ação do poder público destoante dos preceitos
constitucionais fixadores de competências legislativas e administrativas.
Esse cuidado se avulta nas hipóteses em que atores privados prestam serviços
públicos por delegação do Estado, quando devem observar regras e cláusulas
contratuais estritas, e atuar no mercado em conformidade com regime jurídico
especial para satisfação do interesse coletivo. Em casos tais, espera-se dos entes
federados o atento cumprimento das normas constitucionais definidoras das
competências para a exploração5desses serviços públicos.

A segurança jurídica é afetada quando o poder público vulnera as regras de

competência constitucionalmente previstas acerca da prestação de serviços
públicos, situação conturbadora do equilíbrio de contratos públicos e do cálculo
econômico de concessionárias. O presente trabalho examinará, a título de
exemplificação desse desequilíbrio, a violação das regras de competência para
legislarem sobre telecomunicações e apresentará as normas constitucionais e legais
de regência da matéria, assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
A comunicação é uma necessidade humana. No presente século, em razão dos
notáveis avanços tecnológicos, a comunicação a distância (ou telecomunicação[25])
tornou-se praticamente instantânea, clara, eficaz, diversificada e acessível. Todavia,
faz-se ainda necessária a utilização de instrumentos, plataformas e atividades para
a viabilização das telecomunicações[26].
A Constituição da República erigiu as telecomunicações a status de serviço
público e impôs ao Estado o dever de explorá-la diretamente ou mediante
delegação à iniciativa privada. O acesso aos serviços de telecomunicações constitui
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direito subjetivo, pois a Constituição estabelece verdadeiro dever-poder ao Estado
de colocá-la à disposição dos indivíduos[27].
Os serviços de telecomunicações tornam exequíveis outros direitos
fundamentais, de que são exemplos: informação, manifestação de pensamento,
educação, exercício profissional, cultura e lazer. A protagonista da revolução nas
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comunicações é a internet, que eliminou distâncias e criou ambiente propício para
o desenvolvimento de novas ideias e empreendimentos os quais demandam
eficiência no fluxo de dados para o atendimento de necessidades humanas.
A Constituição da República estabelece que a exploração dos serviços de
telecomunicações compete à União, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão (inc. XI do art. 21[28]). É também da União a competência
para legislar sobre telecomunicações (inc. IV do art. 22 da CRB[29]). Essas
atribuições conferidas ao ente político federal decorrem da uniformidade exigida
no tratamento da prestação desses serviços no território nacional.
A competência administrativa do inc. XI do art. 21 da CRB para a exploração
dos serviços de telecomunicações é exclusiva, ou seja, insuscetível de delegação ou
suplementação por outros entes políticos[30]. A competência para legislar sobre a
matéria, fixada no inc. IV do art. 22 da CRB, é privativa, significando que
excepcionalmente por lei complementar os Estados poderão ser autorizados a
editar leis sobre questões específicas das telecomunicações[31].
A primeira e trivial conclusão extraída dos comandos constitucionais referidos
é a de que não existe competência concorrente entre os entes federados para a
legislação de telecomunicações. Cabe somente à União a disciplina a respeito do
tema — a não ser que, por lei complementar, autorize-se Estado a legislar sobre
questão específica. A segunda conclusão consiste em que não há competência
suplementar dos Estados, Municípios e Distrito Federal, pois a alçada da União é
ampla e exaustiva. E não poderia ser diferente, uma vez que, se a competência para
explorar tais serviços é exclusiva do ente político federal, natural que lhe caiba a
edição de normas sobre o assunto[32].
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que

196

www.conteudojuridico.com.br

cabendo à União explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, compete-lhe privativamente legislar sobre
o regime das concessionárias, questões relativas a contrato,
direitos dos usuários, política tarifária e a obrigação de manter
serviço adequado.[33]
Cumpre mencionar que o inc. XI do art. 21 da Carta Maior, após a alteração
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pela Emenda Constitucional n. 8/1995, determina que a lei deve organizar os
serviços de telecomunicações e instituir um órgão regulador, além de outros
aspectos institucionais[34]. Editou-se a Lei n. 9.472/1997, que cumpre esse mister e
cria a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. A Lei Geral de
Telecomunicações atribui à União, por intermédio do órgão regulador, o
disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços, e
da implantação e funcionamento das redes de telecomunicações[35].
A Lei n. 9.472/1997 estabelece
destacados deveres para o poder público:
5

garantia de acesso às telecomunicações a toda população por preços razoáveis;
estímulo ao uso das redes pelos serviços de interesse público; promoção da
competição no setor e da diversidade dos serviços; fortalecimento do papel
regulador do Estado; criação de oportunidades de investimento e de
desenvolvimento tecnológico; implementação de condições de desenvolvimento
harmônico do setor com as metas de desenvolvimento social do País[36].
A Lei Geral elenca direitos dos usuários: acesso a serviços com padrões de
qualidade e regularidade adequados em qualquer ponto do território nacional; não
discriminação; informação adequada; inviolabilidade das comunicações; não
suspensão do serviço, salvo por descumprimento de contrato; prévio conhecimento
das condições de suspensão do serviço; respeito à privacidade; resposta às
reclamações; petição perante órgão regulador; reparação de danos[37].
Quanto à Agência Nacional de Telecomunicações, a Lei n. 9.472/1997 define
que a autarquia especial atuará com autoridade administrativa independente e com
as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência[38]. Dentre
as atribuições estão: implementação da política nacional de telecomunicações;
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representação do Brasil nos organismos internacionais; expedição de normas
quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações; edição de
atos de outorga e extinção de direito de exploração; celebração e gerenciamento
de contratos de concessão; fiscalização da prestação do serviço no regime público;
controle e revisão de tarifas; expedição de padrões de equipamentos.
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Verifica-se que a lei em comento conferiu eficácia plena ao comando
constitucional que impõe à União o dever de explorar e reger os serviços públicos
de telecomunicações, para que, em o todo território nacional, exista estabilidade,
uniformidade, continuidade, eficiência e, sobretudo, segurança jurídica na
prestação desses serviços.
4. AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO
TELECOMUNICAÇÕES

E

CONCESSÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

Pela Constituição republicana, a exploração dos serviços públicos de
telecomunicações pela União pode se operar de maneira direta ou mediante
autorização, concessão ou permissão.
Conforme a Lei Geral de Telecomunicações, autorização consiste no simples
ato administrativo que faculta a exploração de modalidade de telecomunicações
por uso de radiofrequências determinadas, desde que preenchidas condições
objetivas e subjetivas pelo interessado[39]. Permissão é a delegação dos serviços
de telecomunicações em razão de situação excepcional comprometedora de
funcionamento que não pode ser resolvida mediante intervenção na empresa
concessionária ou nova concessão. Pelo ato administrativo de permissão, atribui-se
a alguém o dever, por meio de prévio procedimento licitatório simplificado, de
prestar o serviço de telecomunicações até que se normalize a situação
excepcional[40].
De sua vez, concessão é a delegação dos serviços de telecomunicações
mediante contrato por prazo determinado, em regime público. A concessionária
sujeita-se a riscos empresariais, remunera-se por cobrança de tarifas dos usuários
ou outras receitas alternativas e responde diretamente pelas obrigações e pelos
prejuízos que causar[41]. As concessões são outorgadas pela Anatel por intermédio
de prévia licitação[42].
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A concessão do serviço público de telecomunicações se materializa no
contrato de concessão, pelo qual são fixados objeto, área e prazo da concessão;
condições da prestação do serviço; regras de qualidade; deveres de universalização
e continuidade; valor da outorga; condições de prorrogação do contrato; tarifas;
receitas alternativas; direitos dos usuários; prestação de contas; bens reversíveis;
sanções; dentre outros[43]. A Lei impõe às concessionárias o dever de prestarem
informações que a Anatel solicitar; submeterem à Agência minuta de contratoBoletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

padrão a ser celebrado com os usuários; divulgarem relação de assinantes;
sujeitarem-se à regulamentação do serviço e à fiscalização; apresentarem relatórios
periódicos sobre atendimento das metas de universalização do serviço[44].
Impende destacar que estão previstas sanções administrativas na Lei n.
9.472/1997 para os casos de inobservância aos deveres decorrentes de concessão,
permissão ou autorização, a saber: advertência, multa, suspensão temporária,
caducidade e declaração de inidoneidade.
Certo é que, decorram de autorização,
permissão ou concessão, os serviços de
5

telecomunicações “são públicos, prestados à coletividade e regidos pelos princípios

de Direito Administrativo, assumindo agora o caráter de atividade econômica”,
conforme menciona Leonor Augusta Giovine Cordovil[45]. O regime jurídico acima
descrito é elementar para assegurar-se a prestação adequada e uniforme dos
serviços públicos de telecomunicações no território nacional[46] segundo padrões
de qualidade e sem distinção entre usuários.
5. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
TELECOMUNICAÇÕES

UNIÃO

EM

MATÉRIA

DE

As telecomunicações têm perpassado transformações, fruto da revolução
tecnológica, e não se acomodam em divisas ou fronteiras. É preciso que o direito
não só acompanhe, mas fomente os avanços para que a sociedade usufrua os
benefícios da comunicação a distância. Entretanto, uniformidade, estabilidade e
transparência nas regras de prestação dos serviços são fundamentais para a
segurança jurídica no setor, em benefício dos usuários.
A repartição de competências administrativas e legiferantes estabelecida na
Constituição da República produz racionalidade e estabilidade jurídica para o
desempenho das tarefas estatais. Cabe à União disciplinar os serviços de
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telecomunicações. Todavia, não raro essa competência é usurpada por outros entes
da Federação.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
inconstitucionalidade de leis estaduais que acabam por regulamentar os serviços
de telecomunicações e interferir na relação jurídica entre União e delegatárias. Por

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ser a União a titular desses serviços públicos, detém o múnus de fixar o
correspondente regime legal e de estabelecer as condições de fornecimento sem
interferência das demais entidades políticas.
Observem-se, a exemplo, as seguintes hipóteses examinadas pela Suprema
Corte nas quais identificada violação da competência da União na regência dos
serviços públicos de telecomunicações:
• Normas estaduais que obrigavam empresas operadoras de telefonia
móvel pessoal (celulares) a instalarem bloqueadores de sinais de
radiocomunicações em estabelecimentos prisionais (ADI n. 5.253/BA,
Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2017; ADI n. 4.861/SC, Relator Min.
Gilmar Mendes, DJe de 1º.8.2017). Entendeu-se que tais leis estaduais não
versavam direito penitenciário, “mas [...] relação dos estabelecimentos
penitenciários com um serviço externo, um serviço de telecomunicações”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.521/CE, Relator Min. Gilmar
Mendes, DJe de 22.5.2019[47]).
• Norma estadual que proibia operadoras de telefonia fixa ou móvel, de TV
por assinatura ou de internet de estabelecerem prazo mínimo de vigência
de contrato com consumidor e de cobrarem multa no caso de resolução
antecipada. Salientou o Ministro Roberto Barroso, em voto condutor na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.723/PB (DJe de 14.2.2019), que
“não pode lei estadual impor a uma concessionária federal novas
obrigações não antes previstas no contrato por ela firmado com a União”.
• Leis estaduais que instituíam para as empresas concessionárias de
telecomunicações
obrigações
de
apresentarem
determinadas
informações nas contas de telefonia fixa e móvel, tais como: detalhamento
de ligações locais e pulsos cobrados, quitação de débitos anteriores e
gráficos sobre velocidade média de envio e recebimento de dados (ADI n.
3.322/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.3.2011; ADI n. 4.533MC/MG, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.2.2012; ADI n.
5.569/MS, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 1º.6.2017). Consoante
ressaltado pelo Ministro Luiz Fux, relator da ADI n. 4.019/SP (DJe de
5.2.2019), “os estados-membros não têm competência para legislar sobre
normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações, ainda
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•

que a pretexto de proteger o consumidor ou a saúde dos usuários, pois
tal atribuição é privativa da União”.
Leis estaduais que estabeleciam deveres para prestadoras de telefonia fixa
e móvel perante usuários, a exemplo do fornecimento de prospecto com
informações sobre área de cobertura, da exibição de mensagem de áudio
nas chamadas para outras operadoras, da acumulação de franquia de
minutos mensais e da proibição de cobrança de taxa para instalação de
segundo ponto de acesso à internet (ADI n. 5.575/PB, Relator Min. Luiz
Fux, DJe de 7.11.2018; ADI n. 4.649/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de
12.8.2016; ADI n. 4.083/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.12.2010;
ADI n. 4.649/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 12.8.2016). O Ministro
Alexandre de Moraes, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
5.098/PB (DJe de 25.4.2018), remarcou:
é igualmente por meio de legislação da pessoa política
concedente que haverão de ser definidos os termos da
relação jurídica entre usuários e concessionárias de serviço
público (art. 175, caput e II, da CF), que são distintos dos da
relação de consumo, razão pela qual não podem os Estados5

Membros se valer da competência concorrente do art. 24, V,
da CF para criar regras que interfiram no equilíbrio contratual
entre o poder federal e as concessionárias a ele vinculadas,
ainda que para criar condições mais benéficas para os
destinatários dos serviços.
• Regras estaduais que vedavam a cobrança de tarifa de assinatura básica de
telefonia fixa e móvel pelas prestadoras do serviço (ADI n. 2.615/SC, Relator
Min. Gilmar Mendes, DJe de 31.5.2017; ADI n. 4.369/SP, Relator Min. Marco
Aurélio, DJe de 3.11.2014; ADI n. 3.343/DF, Redator para o acórdão Min.
Luiz Fux, DJe de 22.11.2011; ADI n. 4.478/AP, Redator para o acórdão Min.
Luiz Fux, DJe de 29.11.2011, ADI n. 3.847/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
de 8.3.2012; ADI n. 4.603/RN, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 12.8.2016;
ADI n. 4.907-MC/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8.3.2013).
Em voto condutor na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.477/BA, a
Ministra Rosa Weber fundamentou:
consagrado, na Carta de 1988, o monopólio da União sobre
os serviços públicos de telecomunicações – ainda que a
atividade seja delegada a particulares mediante autorização,
concessão ou permissão – somente a ela cabe dispor acerca
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do seu regime de exploração, aí incluída a sua forma de
remuneração.
A relevância dessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está na
proteção conferida às normas constitucionais definidoras da organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil e na devida segurança jurídica aos
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agentes econômicos. União, concessionárias, permissionárias e autorizatárias não
podem ser surpreendidas por medidas dos demais entes federados que
desequilibrem a relação jurídica consubstanciada na delegação dos serviços de
telecomunicações, situação que, ao final, acaba por prejudicar os usuários desses
serviços[48].
A missão do Supremo Tribunal Federal — de tribunal da Federação, protetor
das instituições e das garantias fundamentais — é fundamental para se manter
hígida a segurança jurídica e evitar-se que no território brasileiro se instalem
distorções no tratamento da prestação dos serviços de telecomunicações. Quadros
de insegurança jurídica afetam o cálculo econômico dos responsáveis pela
prestação dos serviços públicos delegados pelo Estado, reduzem investimentos e
minimizam as utilidades dos usuários.
A propósito, a República Federativa do Brasil aderiu à Constituição e à
Convenção da União Internacional de Telecomunicações, concluídas em Genebra
em 22/12/1992 e promulgadas pelo Decreto n. 2.962/1999, pelas quais se
reconhece “o direito soberano de cada Estado de regulamentar suas
telecomunicações”, bem como “a importância crescente das telecomunicações para
a salvaguarda da paz e do desenvolvimento econômico e social de todos os
Estados”[49].
Entre os objetivos da Constituição e da Convenção da União Internacional de
Telecomunicações estão: “manter e ampliar a cooperação internacional entre todos
os Membros da União para o aperfeiçoamento e emprego racional de todas as
categorias de telecomunicações”; “estimular o desenvolvimento dos meios técnicos
e sua exploração mais eficaz, a fim de aumentar a eficiência dos serviços de
telecomunicações, expandir seu emprego e generalizar, o mais possível, sua
utilização pelo público”; “promover a extensão dos benefícios das novas tecnologias
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de telecomunicações a todos os habitantes do Planeta”; “promover, a nível
internacional, a adoção de um enfoque mais amplo das questões das
telecomunicações, com vistas à universalização da economia e à socialização da
informação,

cooperando,

para

tal

fim,

com

outras

organizações

intergovernamentais mundiais e regionais e com as organizações não
governamentais interessadas nas telecomunicações”[50].
A adesão do País aos referidos atos multilaterais revela a magnitude das
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

telecomunicações para o desenvolvimento nacional (econômico e social) e a
imprescindibilidade desses serviços para a “cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade”, princípio regedor da República nas suas relações
internacionais (art. 4º, IX, da CRB)[51].
6. CONCLUSÃO
Os objetivos da República Federativa do Brasil estabelecidos no art. 3º da
Carta Política dialogam entre si. Impossível construir-se uma sociedade livre, justa
e solidária à margem do desenvolvimento nacional. A recíproca é verdadeira, pois
5

se não há cogitar de crescimento econômico em ambiente de pobreza e
marginalização.
É elementar, para que se percorra o caminho do desenvolvimento ao abrigo
da ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, o
respeito às normas constitucionais fixadoras das competências dos entes políticos
da Federação, notadamente àquelas que tocam a seara econômica.
A violação das regras de repartição de competências acarreta indesejada
insegurança para atores públicos e privados. Exemplo corriqueiro da perturbação
dessa organicidade está na usurpação da competência da União por outros entes
federados na disciplina da prestação dos serviços de telecomunicações, situação
que prejudica usuários.
Nesse cenário, ganha destaque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que tem reconhecido a inconstitucionalidade de atos normativos de entes políticos
que invadem a competência privativa da União para a normatização dos serviços
de telecomunicações. Apropriadas as palavras da Ministra Cármen Lúcia em voto
condutor na ADI n. 4.083/DF (DJe de 14.10.2010): “o bem primeiro, do consumidor
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e do cidadão em geral, é que cada ente federado cumpra a Constituição, motivo
pelo qual não pode quem não é parte na concessão definir obrigações para as
concessionárias, ainda que ao argumento de defesa do consumidor”.
Na sociedade da informação e da inovação tecnológica, as telecomunicações
assumem, em escala global, espaços socioeconômicos. Os diversos instrumentos e
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plataformas de comunicação a distância, bem assim as atividades e serviços que lhe
dão suporte são indispensáveis para o desenvolvimento nacional. Há forte
tendência, por conta da convergência das tecnologias de telecomunicações, à
transnacionalização do regime de prestação desses serviços[52]. Imperioso,
portanto, que as instituições reguladoras, nacionais e externas, trabalhem de modo
cooperativo para o fomento dessas atividades e para a preservação da segurança
jurídica no setor.
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NOTAS:
[1] Constituição da República (CRB/1988): “Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político”.
[2] Art. 170 da CRB/1988.
[3] CRB/1988: “Art. 170. [...] Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.
[4] O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário n. 603.583/RS
(Plenário, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 25.5.2012), concluiu ser
constitucional a exigência de aprovação no Exame da Ordem para qualificação do
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advogado, de modo a “proteger a sociedade dos riscos relativos à má operação do
Direito”.
[5] No julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ns. 5.624, 5.846, 5.924 e 6.029 (Plenário, 6.6.2019), o Supremo
Tribunal Federal assentou não se exigir autorização legislativa para que empresas
públicas e sociedades de economia mista alienem o controle acionário de suas
subsidiárias e controladas. A operação pode inclusive ser realizada desde que
observados procedimentos consentâneos com os princípios da administração
pública previstos no art. 37 da Constituição da República e a necessária
competitividade.
[6] CRB/1988: “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei”.
[7] CRB/1988: “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado”.
[8] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
[9] CRB/1988: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização
e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos usuários; III - política
tarifária; IV - a obrigação de manter serviço adequado”.
[10] BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 29. ed.
São Paulo: Malheiros, 2012. p. 697.
[11] CRB/1988: “Art. 5º [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”.
[12] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 884.
[13] FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 6. ed.
Salvador: Juspodivm, 2014. p. 183.
[14] BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 34. ed. São Paulo:
Malheiros, 2019. p. 80.
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[15] CRB/1988: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]”.
[16] CRB/1988: “Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.
[17] CRB/1988: “Art. 60. [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado [...]”.
[18] Cumpre, entretanto, salientar que “o federalismo brasileiro, como
sistematizado pela CF/88, impõe que os problemas regionais não sejam tratados
separadamente do contexto nacional. Isso não significa desconhecer a
especificidade regional, mas sim que esta especificidade regional deve ser
entendida em sua inserção no todo nacional”. BERCOVICI, Gilberto. O federalismo
no Brasil e os limites da competência legislativa e administrativa: memórias da
pesquisa. Revista Jurídica, Brasília, v. 10, n. 90, p. 8, abr./maio 2008. Disponível
em: https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/download/253/
241. Acesso em: 31 jul. 2019.
[19] Art. 4º da CRB/1988.
[20] Raul Machado Horta preleciona que “a relação entre federalismo, de modo
geral, e cooperação surge na etimologia
da palavra federal, que deriva de foedus:
5
pacto, ajuste, convenção, tratado, e entra na composição de laços de
amizade, foedus amicitiae. A associação das partes componentes está na origem do
Estado Federal, tornando inseparáveis, como lembra Charles Eisenmann, as idéias
de união, aliança e cooperação. Carl J. Friedrich destaca a solidariedade como
característica do federalismo, que envolve, na análise do Professor da Universidade
de Harvard, permanentes contatos entre a comunidade central e as comunidades
parciais”. HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4. ed. Belo Horizonte: Del
Rey, 2003. p. 458.
[21] A propósito, pelo parágrafo único do art. 23 da CRB/1988, “Leis
complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar em âmbito nacional”.
[22] Voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, na ADI n.
4.019/SP (Pleno, DJe de 5.2.2019).
[23]Art. 30 da CRB/1988.
[24] HORTA, op. cit., p. 447.
[25] A palavra telecomunicação abrange o prefixo grego tele, que significa distância
ou longe.
[26] Eis o conceito legal de telecomunicações: “conjunto de atividades que
possibilita a oferta de telecomunicação” (art. 60 da Lei n. 9.472/1997). Segundo a
mencionada Lei, telecomunicações consiste na “transmissão, emissão ou recepção,
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por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou
informações de qualquer natureza” (§ 1º do art. 60). São formas de
telecomunicação: telefonia, telegrafia, comunicação de dados e transmissão de
imagens (parágrafo único do art. 69).
[27] Isso que não significa que o serviço deva ser gratuito, porquanto prestado uti
singuli.
[28] CRB/1988: “Art. 21. Compete à União: [...] XI - explorar, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,
nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais”.
[29] CRB/1988: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) IV águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão”.
[30] Confira-se lição de José Afonso da Silva: “Quanto à extensão, ou seja, quanto
à participação de uma ou mais entidades na esfera da normatividade ou da
realização material, vimos que a competência se distingue em: (a) exclusiva, quando
é atribuída a uma entidade com exclusão das demais (art. 21); (b) privativa, quando
enumerada como própria de uma entidade, com possibilidade, no entanto, de
delegação (art. 22 e seu parágrafo único) e de competência suplementar (art. 24 e
seus parágrafos); a diferença entre a exclusiva e privativa está nisso, aquela não
admite suplementariedade nem delegação [...]”. SILVA, José Afonso da. Curso de
Direito Constitucional Positivo. 41. ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 485.
[31] CRB/1988: “Art. 22. [...] Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os
Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste
artigo”.
[32] Cabe acentuar que o regime jurídico das telecomunicações não se confunde
com o estabelecido para os serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e
imagens (televisão), também explorados pela União diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão (art. 21, XII, a, da CRB), mas com as
especificidades do art. 223 da Carta republicana, segundo o qual a outorga ou
renovação da concessão, permissão ou autorização, a cargo do Poder Executivo,
deve ser apreciada pelo Congresso Nacional.
[33] Trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes na ADI n. 3.322/DF (DJe de
29.3.2011).
[34] O art. 21, XI, da CRB, antes da alteração pela EC n. 8/995, determinava que os
serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços de
telecomunicações poderiam ser concedidos a empresas sob o controle acionário
estatal. Após a reforma administrativa de 1995, vários serviços públicos saíram do
monopólio do Estado. “Desde a década de 1960, com uma nova legislação para as
comunicações, os serviços de telecomunicações passaram a ser organizados e
ofertados aos cidadãos por várias empresas públicas naquilo que se convencionou
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chamar de Sistema Telebrás. Na década de 1990, ele fez parte do processo de
privatizações de diversos setores. Em 1998, sua exploração foi concedida a quatro
entes: a espanhola Telefônica (estado de São Paulo), Embratel (redes para ligações
de longa distância) Telemar (Nordeste e parte do Norte) e Brasil Telecom (Sul,
Centro-Oeste e parte do Norte). Em 2008, a Telemar comprou a Brasil Telecom,
originando a operadora Oi. A infraestrutura foi mantida como propriedade da União
e deveria ser explorada por 25 anos, quando novos contratos de concessão seriam
celebrados ou ela retornaria ao Estado”. VALENTE, Jonas. Lei das Telecomunicações
faz 21 anos em meio a crescimento da internet. Brasília, 16 jul. 2018. Agência Brasil.
Disponível
em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/lei-dastelecomunicacoes-faz-21-anos-em-meio-crescimento-da-internet. Acesso em: 2
jul. 2019.
[35] Art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.472/1997.
[36] Art. 2º da Lei n. 9.472/1997.
[37] Art. 3º da Lei n. 9.472/1997.
[38] Art. 9º da Lei n. 9.472/1997.
[39] Art. 131 da Lei n. 9.472/1997.
[40] Art. 118 da Lei n. 9.472/1997.
[41 Art. 83 da Lei n. 9.472/1997.
[42] Art. 88 da Lei n. 9.472/1997.5
[43] Art. 93 da Lei n. 9.472/1997.
[44] Art. 96 da Lei n. 9.472/1997.
[45] CORDOVIL, Leonor Augusta Giovine. A Intervenção Estatal nas
Telecomunicações: A Visão do Direito Econômico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p.
147. Acrescenta a autora que “a caracterização de determinado serviço público
como atividade econômica, repita-se, está intimamente ligada ao tratamento dado
pela Constituição ou pelas leis infraconstitucionais, como ocorreu no setor brasileiro
de telecomunicações. Pode o Estado, em determinada conjuntura, delegar ao
particular a prestação desse serviço público, que será feita com ânimo lucrativo e
em regime de livre concorrência, caracterizando-se como atividade econômica e
distanciando-se do conceito originário de serviço público, embora não o deixe de
ser” (CORDOVIL, op. cit., p. 144).
[46] A Lei n. 8.987/1995 define como serviço adequado “o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas” (art. 6º, § 1º).
[47] Destacou o Ministro Gilmar Mendes, no voto condutor, que “em verdade, o
fundamento da legislação estadual pouco ou nada tem a ver com peculiaridades
locais. A utilização de telefones no interior de estabelecimentos prisionais como
meio para prática de crimes é uma questão nacional. Nesse campo, tratamentos
diferentes por diversas unidades da federação não se justificam como uma resposta
‘customizada’ a realidades não semelhantes”.
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[48] Sem embargo, cabe referir a observação do Min. Marco Aurélio: “O texto
constitucional não impede a edição de legislação estadual ou municipal que – sem
ter como objeto principal a prestação dos serviços de telecomunicações – acabe
por produzir algum impacto na atividade desempenhada pelas concessionárias de
serviço público federal. As leis estaduais concernentes ao ICMS, a incidir sobre a
atividade de telecomunicação, e a legislação municipal atinente ao uso do solo, de
crucial importância na colocação de antenas e formação de redes, chegam a afetar
a execução dos serviços, mas não revelam inconstitucionalidade formal” (ADI n.
4.739-MC/DF, Relator Min. Marco Aurélio, DJe de 30.9.2013).
[49] Preâmbulo da Constituição da União Internacional de Telecomunicações.
[50] Item 2.1 da Constituição da União Internacional de Telecomunicações.
[51] Note-se que o Setor de Desenvolvimento das Telecomunicações, órgão
integrante da União Internacional de Telecomunicações, tem as funções de “criar
uma maior consciência nos responsáveis pelas decisões acerca do importante papel
que desempenham as telecomunicações nos programas nacionais de
desenvolvimento econômico e social e facilitar o acesso a informações e
assessoramento sobre possíveis opções de política e estrutura” (art. 21 da
Constituição da União Internacional de Telecomunicações). Essa consciência por
certo deve nortear as decisões dos agentes públicos brasileiros. Outras funções
desempenhadas pelo Setor de Desenvolvimento são: “promover o
desenvolvimento, a expansão e a exploração das redes de serviços de
telecomunicações, particularmente nos países em desenvolvimento”; “potenciar o
crescimento das telecomunicações”; “promover e coordenar programas que
acelerem a transferência de tecnologias apropriadas aos países em
desenvolvimento”; “incrementar a participação da indústria no desenvolvimento
das telecomunicações nos países em desenvolvimento”.
[52] Em 17.7.2019, em Santa Fé, Argentina, os países integrantes do Mercosul
firmaram acordo para o fim da cobrança de roaming internacional (cobrança pela
utilização de serviços móveis, de dados ou telefonia, fora da área de cobertura da
operadora).
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO: E O DIREITO A TER DIREITOS
GABRIELA MOSCIARO PADUA, o autor:
Advogada. Bacharel pela Universidade
Cândido Mendes do Rio de Janeiro.
Resumo: O presente artigo visa analisar as principais questões em relação a
liberdade de expressão, diante do seu reconhecimento como garantia de outros
direitos
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Abstract: This article aims to analyze the main issues regarding freedom of
expression, given its recognition as guarantee of other rights
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limitações ao direito de liberdade de expressão. 4. Conclusão. 5. Referências
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1. INTRODUÇÃO
O direito à liberdade de expressão está expressamente previsto no art. 5º da
Constituição Federal, sendo uma das bases do direito da personalidade humana.
Tal princípio é sempre alvo de profundas discussões, sendo reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal como sobredireito, por servir de garantia aos demais
direitos constitucionais.
Desta forma será aqui analisado o entendimento do STF na ADPF 130, que
delineou as bases deste direito bem como estabeleceu os devidos limites em
relação ao seu uso.
2. Liberdade de expressão como sobredireito
A liberdade de expressão compreende uma reunião de direitos ligados à
liberdade de comunicação, consistindo assim na liberdade de expressão em sentido
estrito (ou seja, a de manifestação), a liberdade de criação, de imprensa, bem como
de informação.
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Segundo o Ministro Roberto Barroso, a liberdade de expressão representa
função essencial para o exercício da democracia, ao permitir o fluxo de informações
bem como o debate público
Desta forma, assume a liberdade de expressão a categoria de sobredireito,
uma vez que assegura a própria dignidade da pessoa humana, ao permitir que os
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indivíduos consigam exprimir suas ideias e pensamentos, de forma livre e
consciente,

sendo

assim

essencial na

concretização

de outros direitos

fundamentais.
Os direitos fundamentais podem ser percebidos como valores morais
compartilhados por uma comunidade e que transcendem do mundo ético para o
jurídico assumindo assim a forma princípios abrangidos pela Constituição
(BARROSO, 2015, p. 452). Adotando assim um caráter principiológico, os direitos
fundamentais, entre os quais se encontra o direito de liberdade de expressão, estão
inseridos em um sistema normativo complexo, havendo a necessidade de uma real
compreensão de todo o sistema para dar efetivação à Constituição.
Logo, na ADPF 130[1], ao entender que não teria sido a Lei de Imprensa
recepcionada pela Constituição, o Ministro Lewandowski, ressaltou que esta era
incompatível com os princípios constitucionais, não cabendo assim a contenção
deste direito, uma vez que a própria Constituição fornece mecanismos de
reparação, como direito de resposta, vedação ao anonimato e direito a indenização
proporcional ao agravo sofrido.
3. As limitações ao direito de liberdade de expressão
Em que pese muitos reconhecerem o seu caráter absoluto, existem algumas
limitações que vêm sendo estabelecidas nas decisões judiciais à liberdade de
expressão.
Por exemplo, a primeira turma do STF na Reclamação 22328/RJ[2], julgou
procedente esse remédio constitucional em favor de uma revista a qual havia
publicado uma reportagem na edição impressa e também no site, tendo um dos
citados se sentindo ofendido e além do dano moral requereu a retirada da matéria
do seu sítio eletrônico, tendo o juiz concedido a liminar.
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Diante disso, a revista entrou com uma reclamação, alegando que a concessão
da liminar teria afrontado a decisão do STF na ADPF 130, o STF julgou procedente
a reclamação, em que pese em regra este Tribunal Superior ter uma jurisprudência
defensiva em relação ao cabimento de reclamação.
Como dito anteriormente, a própria Constituição assegura limitações a
liberdade de expressão, quando prevê o direito de resposta, indenização e a
vedação ao anonimato, por exemplo, logo o próprio Ministro estabeleceu alguns
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requisitos que devem ser assegurados para a devida ponderação entre a liberdade
de expressão e outro direito fundamental.
Primeiramente é necessário que se analise a veracidade do fato alegado, assim
a divulgação de uma notícia falsa, não constitui direito fundamental de quem a
emite. O conhecimento do fato que se pretende divulgar deve ter sido obtido
através dos meios lícitos reconhecidos no direito.
Outro critério a ser observado é a personalidade pública ou privada de quem
terá a informação divulgada, devendo-se
também analisar o local e a natureza
5
daquele fato e desta forma se há interesse público na sua divulgação.
E por fim, como último critério, diante de ser a liberdade de expressão um
direito fundamental, deve ser assegurada a preferência por outras formas de
reparação que não a limitação deste direito. Somente em casos extemos, que
ofendam a dignidade da pessoa humana e desde que bem fundamentada, tal
restrição poderá ser alegada.
4. Conclusão
Diante de um Estado Democrático de Direito, a implementação de direitos
fundamentais deve se realizar da forma mais abrangente possível, sendo a opinião
pública e suas formas de manifestação uma das formas de assegurar esse direito.
Sendo assim, limitar a liberdade de expressão, é instalar um regime ditatorial
que não deve ser permitido em um Estado que visa assegurar a dignidade da
pessoa humana, no entanto, quando esta puder ser afetada é plenamente plausível
que se estabeleçam limites de forma a manter viva a essência constitucional.
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A GRAVIDADE DE CRIMES AMBIENTAIS: REVISÃO DOUTRINÁRIA.
LAÍS GALGANI RIBEIRO, o autor:
Pós-graduado
em
Direito
Ambiental - Oficial do Ministério
Público de Minas Gerais.
RESUMO: O presente artigo científico visa abordar como ocorreu a evolução
histórica da legislação ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, abrangendo
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as principais as leis que surgiram no intuito de tutelar algum bem jurídico voltado
para o meio ambiente até os dias de hoje, enfatizando os crimes ambientais nelas
instituídos. Com o intuito de lapidar a compreensão do tema, optou-se por uma
breve conceituação sobre direito ambiental e meio ambiente sobre a óptica jurídica
pátria. Além disso foi abordada a ideia de um estudioso argentino Adolfo Perez
Esquivel quanto a uma possível inclusão dos crimes ambientais considerados de
maior impacto entre os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional de
Haia, demonstrando a relevância jurídica e social do tema que se mostra tão
determinante para a qualidade 5de vida de todos os seres humanos. Observou-se
que o citado Tribunal somente julga crimes de guerra, genocídio, crimes de
agressão e crimes contra a humanidade, no entanto, não seriam os crimes
ambientais crimes contra a humanidade?
Palavras-chave: Direito Ambiental, Crimes Ambientais, Tribunal Internacional de
Haia
ABSTRACT: This scientific article aims to address how the historical evolution of
environmental legislation occurred in the Brazilian legal system, covering the main
laws that emerged in order to protect some environmental good to the present day,
emphasizing the environmental crimes instituted therein. In order to sharpen the
understanding of the theme, we opted for a brief conceptualization on
environmental law and environment on the legal perspective of the country. In
addition, the idea of an Argentine scholar Adolfo Perez Esquivel was approached
regarding the possible inclusion of environmental crimes considered to have the
greatest impact among the crimes under the jurisdiction of the International
Criminal Court in The Hague, demonstrating the legal and social relevance of the
issue that is so determining for the quality of life of all human beings. It was noted
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that the aforementioned Court only judges war crimes, genocide, aggression crimes
and crimes against humanity, however, would not environmental crimes be crimes
against humanity?
Key words: Law, Environmental Law, Environmental Crimes, The International Court
of The Hague
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SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. CONCEITUAÇÃO DE DIREITO AMBIENTAL.
2.1 CONCEITUAÇÃO DE MEIO AMBIENTE. 3. CRIMES AMBIENTAIS. 3.1 EVOLUÇÃO
HISTÓRICA. 3.2 CRIMES AMBIENTAIS: CRIMES CONTRA A HUMANIDADE? 4.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. INTRODUÇÃO
O homem, no decorrer da história, nunca se atentou tanto ao cuidado com
o meio ambiente quanto nas últimas décadas. Mas sua percepção e conscientização
foi um processo longo até entender plena e completamente a necessidade da
preservação do meio ambiente. Não somente devido aos problemas atuais que
atingem nosso planeta, como também por ser primordial que haja a preservação
dos recursos naturais para as futuras gerações.
O mundo todo presencia várias crises em diversas vertentes. Já é nítida a falta
de valores morais e éticos das pessoas, o aumento da violência, do desrespeito e o
avanço das desigualdades sociais. E nesse mesmo toar, é incontestável a crise
ambiental que enfrentamos, principalmente no que diz respeito aos recursos
hídricos.
Pontua-se que o desenvolvimento econômico e tecnológico ocasionou,
mesmo que despropositadamente, em desgaste e poluição que necessitam ser
analisados e combatidos. Diariamente, em vários meios de comunicação, são
divulgados diferentes tipos de agressões do homem ao meio ambiente: a
contaminação por resíduos nucleares, pela disposição de lixos químicos,
domésticos, industriais e hospitalares de forma inadequada; as queimadas; o
desperdício dos recursos naturais não renováveis; o desmatamento indiscriminado,
etc. Com o reconhecimento da crise ecológica um processo para sua devida
retenção foi iniciado.
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Vale observar que com o passar do tempo, as normas que regem o direito
ambiental surgiram vagarosamente e de modo discreto, como o Decreto nº 4.421
de 28 de dezembro de 1921, que criou o “Serviço Florestal do Brasil”; também o
Decreto nº 27.973 de 23 de janeiro de 1934, criando o primeiro Código Florestal
brasileiro; o Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934, criador do “Código de
Águas”; e o Decreto nº 24.645 de 10 de julho de 1934, estabelecendo “medidas de
proteção aos animais”. No entanto, esses decretos eram bastante confusos e em
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seu texto não eram apresentadas punições rigorosas aos criminosos ambientais que
depredavam o ecossistema livremente por vários anos sem sofrer quaisquer
sanções, ao menos na seara penal.
Na década de 1970 começaram a surgir os primeiros movimentos em prol
da conservação do meio ambiente. Em 1972, na capital da Suécia, Estocolmo, foi
realizada a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (ECO72). Já a Segunda Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente (ECO-92
ou RIO-92) aconteceu 20 anos mais
tarde, na cidade do Rio de Janeiro em 1992, e
5
em 2009, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15),
foi realizada na cidade de Copenhagen. Além dos movimentos em âmbito mundial,
a população está cada vez mais engajada com os problemas ambientais, se
tornando temáticas de escolas e ações comunitárias.
No passado, havia certa dificuldade a respeito do tema analisado, uma vez
que tais crimes eram tratados como contravenções penais, isto é, eram abordados
como infrações menos severas. Dessa forma, a Lei nº 9.065 de 12 de fevereiro de
1998, veio trazendo em seu escopo sanções um pouco menos brandas, punindo
todos os agressores do meio ambiente, havendo uma considerável intervenção por
parte do Estado.
Logo, pode-se considerar que a Lei nº 9.065/98, conhecida também como
Lei de Crimes Ambientais, nasceu para modificar algumas infrações que eram
tratadas como contravenções, transformando-as em crimes. Esta lei, que será
explicitada com maior afinco ao longo do texto do presente artigo, prevê a também
a criminalização de pessoas jurídicas, estabelece quais são os atos lesivos ao meio
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ambiente, bem como a refutação correspondente por parte do poder público, tanto
na seara penal quanto administrativa.
Entretanto, há algumas complicações quanto à aplicabilidade da Lei de
Crimes Ambientais, especialmente no aspecto cultural, visto que na grande maioria
dos casos, o precursor do crime ambiental, ainda um pouco ignorante quanto à
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importância da conservação do meio ambiente à sua volta, não se vê como um
infrator, ou seja, para o mesmo sua atitude está ligada a valores culturais, não
considerando que está cometendo um crime. Assim, pode-se aferir que o caráter
de prevenção que a Lei nº 9.065/98 tenta impor, resta prejudicado, ainda que
minimamente.
Tal fato se dá uma vez que a sociedade, até um passado bem próximo, não
era habituada a cultura ambiental, acarretando em uma percepção errônea com
relação às legislações ambientais, pois acreditavam que tais leis eram, de certo
modo, injustas. Leva-se tempo e esforço governamental para que as pessoas
mudem seu ponto de vista e cabe aqui um ditado popular: “se não é pelo amor,
que seja pela dor”.
Assim, dada a gravidade acarretada pela destruição do Meio Ambiente, há
que considerar a ideia de uma possível inserção dos crimes ambientais no rol de
crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Tal idéia parte de um
argentino, arquiteto, escultor e ativista de direitos humanos, Adolfo Pérez Esquivel.
De início faz-se necessário o entendimento do tema, com todas as suas implicações,
começando por uma estruturação histórica a respeito do Tribunal Penal
Internacional e sua competência, além da legislação de proteção ao meio ambiente
no Brasil e no mundo, passando em seguida à análise da necessidade de uma
modificação no Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu a Corte Penal
Internacional, para só então, adentrarmos ao posicionamento da sociedade e de
estudiosos do Direito a respeito do assunto.
Existem várias leis e princípios a dispor sobre as questões ambientais em uma
perspectiva internacional. Protocolos como o de Kyoto ou o de Montreal, nos
convidam a olhar mais atentamente para o meio ambiente. A Declaração Universal
dos Direitos Humanos atrai nossos olhares no sentido de reconhecermos que o
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de grande importância
entre os direitos fundamentais de terceira geração. O próprio direito à vida está
intimamente ligado ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
pois só podemos falar em qualidade de vida quando temos a consciência de que o
cenário em que vivemos pode ser preservado. Quando observamos o atual contexto
econômico mundial, percebemos que as relações econômicas se colocam acima do
reconhecimento da necessidade de se estabelecer um equilíbrio ecológico.
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O trabalho não pretende esgotar o tema em questão, uma vez que sua
vastidão tornaria tal intenção inviável e até mesmo impossível. Há apenas o desejo
de discutir o papel do Direito dentro de um assunto cujo conhecimento se mostra
cada vez mais importante, principalmente na atualidade, em que os recursos
naturais se apresentam, dia após dia, mais escassos, e o meio ambiente
gradativamente desprotegido.
2. CONCEITUAÇÃO DE DIREITO AMBIENTAL
Para Paulo Affonso Leme5 Machado, o direito ambiental é visto como um

sistematizador, ou seja, ele é responsável por fazer a conexão entre a jurisprudência,
a legislação e a doutrina no que diz respeito ao meio ambiente.
José Afonso da Silva conceitua direito ambiental dizendo que:
“O Direito Ambiental deve ser considerado sob dois aspectos:
a. Direito Ambiental objetivo, que consiste no conjunto de
normas jurídicas disciplinadoras da proteção da qualidade do
meio ambiente;
b. Direito Ambiental como ciência, que busca o conhecimento
sistematizado das normas e princípios ordenadores da qualidade
do meio ambiente.”
Pelas palavras de Luís Paulo Sirvinskas o direito ambiental “é a ciência jurídica
que estuda, analisa e discute as questões e os problemas ambientais e sua relação
com o ser humano, tendo por finalidade a proteção do meio ambiente e a melhoria
das condições de vida no planeta”.
Dessa forma, temos bem explanada a conceituação de direito ambiental. No
entanto, faz-se necessário conceituar também o que vem a ser meio ambiente, haja
vista que o mesmo é o objeto principal do direito ambiental.
2.1CONCEITUAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
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O meio ambiente é tratado como um bem jurídico que necessita de grande
destaque. É necessário compreender que nenhum outro interesse tem a difusidade
que ele tem, pois pertence a todos indivíduos e ao mesmo tempo a ninguém em
particular e sua preservação a todos aproveita e sua deterioração a todos prejudica.
Em 31 de agosto de 1981 foi instituída a Lei nº 6.938 que trata da Política
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Nacional do Meio Ambiente, a qual, em seu artigo 3º, inciso I, conceitua o meio
ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”.
Pela inteligência de Celso Antônio Pacheco Fiorillo, trata-se de um conceito
jurídico indeterminado, assim colocado de forma proposital pelo legislador com
vistas a criar um espaço positivo de incidência da norma. Isto é, caso houvesse uma
definição precisa de meio ambiente, diversas situações, que normalmente seriam
supremas na órbita de seu conceito atual, poderiam deixar de sê-lo pela eventual
criação de um espaço negativo próprio de qualquer definição.
Para o doutrinador José Afonso da Silva, o meio ambiente é tido como sendo
“a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem
o desenvolvimento da vida de todas as formas”.
Desta forma, pode-se intuir que há uma distinção conduzida pela doutrina
em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho.
O artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88) diz que:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Logo, pode-se concluir que o artigo citado acima refere-se ao meio ambiente
natural compreendendo a atmosfera, o solo, a água, a fauna, a flora, dentre outros
que enquadram-se nesta espécie.
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Analisando ainda a Constituição Federal, considerada nesse contexto como
a Constituição Verde, por ter tratado com mais afinco da questão ambiental,
observamos que, por sua vez os artigos 215 e 216, tratam da questão do meio
ambiente cultural, estabelecendo o que segue:
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
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manifestações culturais.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira (...)
No que tange o meio ambiente artificial, o doutrinador Luís Paulo Sirvinskas
define como sendo “aquele construído
pelo homem. É a ocupação gradativa dos
5

espaços naturais, transformando-os em espaços artificiais”, podendo-se citar como
exemplos as pinacotecas e bibliotecas.
E finalmente o artigo 200, VII e VIII da CRFB/88, apesar de estar tratando do
Sistema Único de Saúde, estabelece sobre o meio ambiente laboral, ou seja, o
mesmo refere-se a proteção do indivíduo em seu ambiente de trabalho, devendose atentar às normas de segurança:
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
(...)
VII - participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
3. CRIMES AMBIENTAIS
3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
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A degradação do meio ambiente representa, atualmente, um dos maiores
problemas pelos quais a humanidade vem passando e sua repercussão se deve
principalmente ao fato de que tal destruição coloca em risco a própria continuidade
da vida dos seres humanos no planeta Terra. Tal afirmação, a princípio parece
exagerada, entretanto, é necessário lembrar que, dependendo da intensidade do
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crime ambiental, a vida de diversas pessoas pode ser atingida em consequência do
crime. Por ser tão importante é que o meio ambiente merece proteção, que se dá
ao redor do mundo através de diferentes meios, sejam jurídicos ou políticos.
As Constituições de diferentes países em todo o mundo, por diversas
décadas já tratavam do tema da proteção ao meio ambiente. A constituição de 1947
da Itália já conferia tutela às paisagens. As Constituições mais recentes, em especial,
dos países do continente americano, principalmente a partir da década de 1970,
passaram a dar uma maior relevância à proteção ambiental. A garantia de um meio
ambiente livre de contaminação se fazia presente na Constituição do Chile em 1972.
Ainda neste ano, na Lei Maior do Panamá falava-se no direito a um meio ambiente
saudável. Em 1980, a Carta do Peru trazia o direito de habitar em um ambiente
saudável e ecologicamente equilibrado e adequado para o desenvolvimento da
vida e a preservação da paisagem e da natureza, sendo dever do Estado prevenir e
controlar a contaminação ambiental. Em 1976 uma lei ordinária francesa já
enunciava a proteção aos espaços naturais e às paisagens, além da preservação das
espécies animais e vegetais, etc. Outras Constituições como as de Cuba, El Salvador,
Guatemala e México, também se manifestaram nesse sentido.
Como se vê, a necessidade de proteção ao meio ambiente é algo há muito
tempo já praticamente inquestionável em diversos países ao redor do mundo. Não
seria diferente no Brasil. Nossa Constituição Federal também já mencionava o
assunto desde 1988 sendo que o artigo 225 já trazia em sua redação os pilares da
proteção constitucional a um bem de especial relevância. Por ser um país
reconhecido mundialmente por suas riquezas naturais, o Brasil demanda uma
legislação rica e eficaz. Diz a redação do artigo 225 que:
“Art.

225.

Todos

têm

direito

ao

meio

ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
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essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao
Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem sua
5
proteção

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade

potencialmente

causadora

de

significativa

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
a crueldade.
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§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
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ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter
sua localização definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas”. (BRASIL. Constituição,1988)
Observa-se, no entanto, que antes da promulgação da CRFB/88, destacavase a Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, o chamado o Código Florestal, que
disciplinava quanto à utilização e preservação das florestas, bem como das demais
vegetações.
Cabe obtemperar que tal lei fora recepcionada pela Carta Maior. O artigo 26
do referido Código Florestal de 1965 previa diversas formas de contravenções, o
que representou enorme avanço para a preservação ambiental, visto que tinha
como finalidade coibir atos que viessem a degradar/destruir a flora.
Há que se considerar que houve um lapso temporal de 33 anos entre o
Código Florestal de 1965 e a Lei de Crimes Ambientais de 1998. Logo, esta revogou
diversas infrações contempladas pelo antigo código florestal, convertendo-as em
crimes, para que os criminosos ambientais pudessem ser punidos mais
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severamente. Diante da insuficiência do artigo aparato jurídico de 1965, foram
elaborados novas tipificações penais com penas majoradas. Afinal o que ocorreu
foi um majoramento no que diz respeito ao rigor, mesmo que ambas as leis não
empreguem o encarceramento dos infratores, exceto no caso de reincidência.
O Código de 1965 perdeu relevância no que tange às infrações penais.
Apesar das normas não repetidas na Lei nº 9.605/98 terem permanecido em
vigência até certo período, visto que, com a implementação da Lei nº 12.651 de 25
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de maio de 2012 (Novo Código Florestal) tais dispositivos foram revogados, pois a
referida lei optou por não cuidar da esfera penal.
Percebe-se que, pelo texto do artigo 26 da Lei nº 4.771/65 havia a
possibilidade de três tipos de sanções, sendo elas: prisão, multa ou ambas
cumuladas: “constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano
de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário mínimo mensal, do lugar
e da data da infração ou ambas as penas cumulativamente”
As agravantes penais davam-se,
sem prejuízo das contidas no Código Penal
5

(Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940) e na Lei de Contravenções Penais
(Decreto-Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 1941), assim dizia o artigo 31 do referido
Código Florestal de 1965, in verbis:
Art. 31. São circunstâncias que agravam a pena, além das
previstas no Código Penal e da Lei de Contravenções Penais:
a. cometer a infração no período de queda das sementes ou de
formação das vegetações prejudicadas, durante a noite, em
domingos ou dias feriados, em épocas de seca ou inundações;
b) cometer a infração contra a floresta de preservação
permanente ou material dela provindo.
Já a redação do artigo 29, do Código que fora revogado, discorria sobre
quem recairia as penalidades, conforme segue:
Art. 29. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles:
a) diretos;
b)

arrendatários,

parceiros,

posseiros,

gerentes,

administradores, diretores, promitentes compradores ou
proprietários das áreas florestais, desde que praticadas por
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prepostos ou subordinados e nos interesses dos proponentes
ou dos superiores hierárquicos;
c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por
consentimento ilegal, na prática do ato.
Assim, analisando-se o artigo supracitado, observar-se a tentativa em
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responsabilizar àquele que de algum modo corroborasse para a prática infracional.
Dada a necessidade de uma lei ordinária para assegurar a efetiva proteção
ao meio ambiente, em 1998, como já dito, foi editada no Brasil a lei 9.605/98. com
o intuito de regulamentar o artigo 225 da CRFB/88. A referida lei, além de versar
sobre os crimes ambientais, também atenta-se às infrações de cunho
administrativo, bem como aspectos de colaboração internacional voltados para a
preservação ambiental.
As leis criminais ambientais brasileiras anteriores à lei 9.605/98 não
apresentavam a necessária eficácia, visto que continham dispositivos juridicamente
pobres e tecnicamente defasados. Toda a legislação de proteção ao meio ambiente
se tornou necessária em virtude da dificuldade de inserção do tema em nosso
Código Penal, por sua vastidão e principalmente por conjugar conteúdos variados
como penais, administrativos e internacionais.
3.2 CRIMES AMBIENTAIS: CRIMES CONTRA A HUMANIDADE?
Observa-se que tal diploma, ora em examine, demonstra um progresso
político na questão da proteção ambiental, por batizar uma regulação da
penalidade administrativa com sanções mais rigorosas, além de tipificar os crimes
ambientais, mesmo na forma culposa.
Ainda assim, os crimes ambientais não alcançaram a proporção que
deveriam. Para que se possa tratar da possibilidade de inserção dos crimes
ambientais no rol de crimes julgados por um Tribunal Penal Internacional, devemos
partir da ideia de que tais crimes devem ser considerados tão graves quanto crimes
contra a humanidade. Os Princípios de Nuremberg, aprovados pela Organização
das Nações Unidas, admitidos como integrantes do ius cogens (normas do direito
internacional, que as partes não podem anular) em quase todos os tribunais penais
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internacionais, trouxeram pela primeira vez a definição do que seriam crimes contra
a humanidade, em 1950, após o holocausto.
Em linhas gerais, considera-se que são crimes contra a humanidade o
assassinato, o extermínio, a escravidão, a deportação (entre fronteiras nacionais) e
o deslocamento forçado de população (dentro de um país), a detenção arbitrária, a
tortura, o estupro, a prostituição forçada e outras formas de abuso sexual, a
perseguição por motivos políticos, raciais ou religiosos, o desaparecimento forçado
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de pessoas, além de outros atos desumanos realizados em massa.
Exemplos há, ao longo da história, de vazamentos de petróleo que
prejudicaram milhares de pessoas, seja por agir diretamente na saúde, seja por
inviabilizar o uso sustentável e equilibrado de recursos naturais. Já houve situações
de vazamentos de materiais radioativos, poluição de rios, queimadas de áreas que
deveriam ser preservadas, além de diversos outros crimes que não foram julgados
com a severidade devida. E no topo da lista estão os rompimentos das barragens
em Mariana em 2015 e em Brumadinho
em 2019.
5

Para dar fim a esta impunidade é que sugere que estas grandes catástrofes

ambientais sejam equiparadas aos crimes contra a humanidade e passem a
competir ao Tribunal Penal Internacional de Haia.
O Tribunal Penal Internacional de Haia tem competência para julgar os
seguintes crimes: crimes de guerra, genocídio, crimes de agressão e crimes contra
a humanidade. Trata-se de crimes que não prescrevem, visto que, se consumados,
atingem toda a humanidade.
A competência deste Tribunal, entretanto, se restringe a julgar crimes
ocorridos apenas em Estados que tenham aderido à sua criação e ainda assim,
apenas subsidiariamente, pois só é competente após terem sido adotados no
Estado todos os seus recursos processuais próprios. Ademais, o Tribunal Penal
Internacional limita-se a julgar crimes ocorridos após sua criação.
O estudioso Adolfo Perez Esquivel afirma que os crimes contra a natureza,
principalmente quando são de maior impacto, atingem tantos seres humanos e
seres vivos como um todo, em alguns casos em longo prazo, em outros casos de
forma imediata, que, por suas consequências podem ser equiparados aos

227

www.conteudojuridico.com.br

genocídios e aos crimes contra a humanidade. Seria um réu em potencial, perante
o Tribunal Penal Internacional de Haia, por exemplo, um indivíduo que destrói uma
floresta para plantar transgênicos, ou um minerador que polui milhões de litros de
água por dia, entre outros.
Obviamente, é necessária uma minuciosa descrição das condutas contra o
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meio ambiente que seriam consideradas competência de um Tribunal Internacional
e certamente, por ocasião da criação de uma câmara especial neste Tribunal para o
julgamento desses crimes tal descrição seria feita por especialistas capacitados para
analisar o alcance de tais condutas lesivas e o impacto ambiental.
De qualquer forma, é válida a afirmação de Luiz Regis Prado, no sentido de
que:
“A questão ambiental, emerge, portanto, no terreno políticoeconômico e da própria concepção de vida do homem sobre
a Terra. Destarte, toda política ambiental deve procurar
equilibrar e compatibilizar as necessidades de industrialização
e desenvolvimento com as de proteção, restauração e
melhora do ambiente”
O Tribunal Penal Internacional com sede em Haia se ocupa, especialmente,
dos crimes de guerra e contra a humanidade. Uma importante questão que se
apresenta atualmente, num contexto em que a natureza, da qual toda a
sobrevivência humana depende, está sendo progressivamente destruída, é: destruir
a natureza constitui um delito tão grave quanto os genocídios ou os assassinatos
cometidos pelas ditaduras? Esta é uma dúvida que paira sobre a cabeça de muitas
pessoas.
De fato, à primeira vista, quando se fala em genocídio, em crimes de guerra,
em crimes contra a humanidade, o sentimento de repulsa é bem maior que quando
se fala em crimes ambientais. Entretanto, pense, por exemplo, no acidente nuclear
de Chernobyl, em 1986, em que um reator da usina nuclear explodiu e provocou
outras sucessivas explosões, causando contaminação por radiação, que ainda nos
dias de hoje causa preocupações em grande parte da Europa. Uma teoria, é que a
culpa pelo acidente teria sido de alguns dos operadores da usina.
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Diversos outros exemplos podem ser citados, como o recente desastre em
Fukushima, que embora provocado por causas alheias ao controle humano, pode
ter causado certa negligência frente à responsabilidade pelo controle de outros
incidentes causados como consequência e que poderiam ser evitados. Pode-se citar
ainda o grande vazamento de petróleo ocorrido em 2010 no Golfo do México, que
colocou em risco fauna e flora da região.
Outro exemplo é a contaminação em Love Canal, um local projetado para
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natação e canoagem, próximo às Cataratas do Niágara, que foi vendido para uma
empresa para servir de depósito de resíduos químicos, tendo sido este depósito
posteriormente aterrado e sobre ele, construída uma escola e diversas moradias,
sendo observado que com o tempo os estudantes e moradores dessa região
passaram a ter uma série de problemas de saúde ocasionados pela contaminação.
Por fim, vivemos aqui no Brasil dois grandes desastres ambientais causados
por imprudência de uma empresa mineradora, haja visto os rompimentos das
barragens em Mariana e em Brumadinho,
este último com mais de 240 mortos
5
identificados e outros tantos desaparecidos.

Agora, vejamos: Estes acontecimentos, por muitos considerados como
catástrofes ambientais, não tiveram consequências desastrosas, tão graves quanto
quaisquer dos outros crimes que hoje são julgados pelo Tribunal de Haia? Será que
constituindo uma câmara especial para o julgamento de crimes ambientais da
intensidade dos citados acima, não estaríamos coibindo a prática destes crimes, ou
pelo menos viabilizando a necessária punição aos responsáveis por eles?
Para se instituir uma corte própria para os crimes ambientais é preciso
modificar o Estatuto de Roma, que legitima a corte penal, sendo necessário para
isso, em primeiro lugar, da aprovação de dois terços dos países signatários do
estatuto. Assim, será possível julgar as catástrofes ambientais provocadas pelo
homem e os atentados contra o planeta da mesma forma que julgamos os crimes
contra a humanidade, nivelando-os à mesma categoria.
Outro problema a ser enfrentado é a soberania dos países, um aspecto bem
delicado, pois vai de encontro ao frágil equilíbrio entre as nações. Na Corte de Haia,
os países, de certa forma, renunciam a parte de sua soberania e entregam o acusado

229

www.conteudojuridico.com.br

para julgamento. A soberania está relacionada com valores e qualidade de vida,
mas todos concordariam que a soberania alimentar é mais importante que a
soberania dos Estados? Num mundo individualista como o nosso, é realmente
possível pensar que os países abririam mão de seu poder individual a fim de pensar
num bem maior, especialmente um não palpável e baseado no futuro?
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São considerados crimes ambientais as agressões ao meio ambiente e seus
componentes (flora, fauna, recursos naturais, patrimônio cultural) que ultrapassam
os limites estabelecidos por lei. Ou ainda, a conduta que ignora normas ambientais
legalmente estabelecidas, mesmo que não sejam causados danos ao meio
ambiente. Pensemos sobre esse raciocínio de Esquivel:
“Qual a diferença entre o assassinato de milhares de civis em
um ataque no Afeganistão e a matança de milhares de
pessoas por contaminação da água? Ou entre a fome causada
pelos conflitos tribais na África e a fome causada pela
destruição do solo e uso indevido da terra? Morte é morte em
qualquer lugar, assim como a fome é terrível e devastadora
em qualquer parte do mundo. No entanto, poucos param
para pensar no estrago que as catástrofes ambientais causam
diariamente ao planeta e às pessoas que o habitam. A
contaminação da água e do solo e a destruição da
biodiversidade acarretam doenças, pobreza e falta de
comida”.
Infelizmente, a sociedade não está preparada para deixar de provocar danos
ao meio ambiente, embora tenha adquirido consciência moral nos últimos anos.
Não apenas ela, mas as grandes corporações e o próprio governo são responsáveis
pela degradação ambiental.
Embora o Brasil tenha avançado na criação de uma legislação ambiental, a
gestão dos problemas relacionados ao meio ambiente necessita de profissionais
especializados e uma maior participação do governo e da coletividade, que pode
ser alcançada com uma consciência ambiental cultivada desde cedo na escola e em
casa, e no exemplo dado pelos pais e autoridades às crianças. Mas este é um projeto
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que precisa de tempo e amadurecimento da população, além de verbas que não
podem absolutamente ser desviadas e é uma ideia essencialmente futura.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância de um direito fundamental de um país pode ser analisada a
partir do tratamento legislacional que uma nação lhe confere. No Brasil, a proteção
ao meio ambiente surgiu com grande destaque na Constituição da República de
1988, que lhe dedica um Capítulo próprio, e por isso é também conhecida como
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Constituição Verde.
Atentou-se também ao fato de que o bem jurídico vida depende, para a sua
integralidade, entre outros fatores, da proteção do meio ambiente com todos os
seus consectários, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e
preservá-lo para presentes e futuras gerações.
Após 11 anos da promulgação de nossa Constituição, a Lei de Crimes
Ambientais (Lei nº 9.605/98) nasceu para regulamentar o artigo 225 da citada Carta
Magna e revogou vários artigos5 do antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65). O
mesmo foi totalmente revogado pelo novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012),
no entanto este optou por não abordar tipificações penais.
O ordenamento jurídico pátrio passou a adotar punições mais severas, pois
dispositivos que eram tidos apenas como infrações administrativas sofreram
modificações e passaram a ser tipificados como crimes em decorrência do
surgimento da Lei nº 9.605/98.
Além disso, possibilitou a responsabilização penal de pessoas jurídicas
públicas e/ou privadas, conforme redação do Art. 225, §3º da Carta Maior. Neste
íntere, a Lei nº 9.605/98 regulamentou tal possibilidade, representando um enorme
avanço para a legislação ambiental brasileira. Cabe ressaltar que também foi
instituído o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, buscando
punir as pessoas que utilizam-se de pessoas jurídicas como meio de proteção para
a promoção de crimes contra o meio ambiente.
Entretanto, observou-se, com a elaboração do presente trabalho, que, apesar
do Brasil ter avançado na criação de uma legislação ambiental, dada a gravidade de
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alguns crimes ambientais, pondera-se a ideia da inserção dos mesmos no rol de
crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia.
Tal Tribunal julga crimes de guerra, genocídio, crimes de agressão e crimes
contra a humanidade. Logo, o precursor de tal pensamento, defende a ideia de que
necessitam ser punidos todos aqueles de que alguma forma ameacem a vida de
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bilhões de habitantes da Terra.
Enfim, a proposta da criação de uma câmara na corte de Haia para o
julgamento de crimes ambientais poderia ter a prerrogativa de evitar o pior no
futuro e permitir uma opção de equilíbrio ambiental por instrumentos mais
democráticos.
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RESUMO: A União pode isentar por meio de tratados internacionais, tributos que
são da competência instituidora dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos
Municípios? Por uma pesquisa dedutiva, sistêmica, tendo como base o método
bibliográfico que por meio de livros, artigos e jurisprudências, o objetivo deste
trabalho é o de analisar a matéria proposta seja expressamente ou implicitamente
no ordenamento jurídico brasileiro, desta forma, nota-se que a União como ente
federativo responsável por representar o Estado Brasileiro nas relações
internacionais, pode, mesmo com a existência do art. 151 inciso III da Constituição
Federal e a regência do Princípio da Competência rígida dos tributos, atribuir
isenções em tratados internacionais, por não se tratar de isenções heterônomas, e
ser o tratado o único instrumento próprio idôneo para o mesmo. Assim como, as
isenções ingressam no território nacional com força de lei complementar, sendo
assim, lei especial que coexiste com a lei geral que trata sobre isenções nos diversos
entes federativos.
Palavras-chave: Constituição

Federal,

isenção,

legitimidade,

princípio

da

competência rígida.
ABSTRACT: Can the Union exempt, by international treaties, taxes that fall within
the jurisdiction of the Member States, the Federal District and the Municipalities?
For a search deductive, systemic, based on the method by which bibliography of
books, articles and case law discusses, the objective of this paper is to analyze the
proposed subject either explicitly or implicitly in the Brazilian legal system, thus, it
is noted that the Union as a federative entity responsible for representing the
Brazilian State in international relations may, even with the existence of art. 151,
item III of the Federal Constitution and the ruling of the Principle of the rigid
jurisdiction of taxes, grant exemptions in international treaties, as these are not
heteronomous exemptions, and the treaty being the only proper instrument for the
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same. As well, exemptions enter the national territory complementary force of law,
thus, special law that coexist with the general law that deals with exemptions in
various federative entities.
Key words: Federal Constitution, exemption, legitimacy, rigid competence principle.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. DESENVOLVIMENTO. 2.1. CAPÍTULO 1 O ART. 98
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 2.2. CAPÍTULO 2 A TEORIA GERAL DE
INTERCOMUNICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. 2.3. CAPÍTULO 3 A TEORIA GERAL
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DE INTERCOMUNICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS TRATADOS INTERNACIONAIS E
O PODER DA UNIÃO DE CONCEDER ISENÇÕES SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS. 2.4. CAPÍTULO 4 TEORIA DA INTERPRETAÇÃO ÚTIL. 3. CONCLUSÃO. 4.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. INTRODUÇÃO
A União, como ente federativo responsável por representar a soberania
estatal brasileira frente ao Direito Internacional, poderia isentar por meio de
tratados internacionais tributos 5que são da competência instituidora dos Estadosmembros, Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios?
Haja posto que, segundo a interpretação literal do art. 151, III da
Constituição Federal, assim como, pelo Princípio da Competência Rígida, toda a
matéria sobre isenção caberia única e exclusivamente aos entes federados
constitucionalmente competentes para instituir o tributo, ou seja, somente quem
pode instituir isenções, são aqueles que ao mesmo tempo possam criar os tributos.
Contudo, os tratados internacionais que são normas de Direito
Internacional, onde dois ou mais países, regulam situações comuns, com efeitos ex

nunc de situações fáticas que antes eram regulados pela lei interna de cada país
autonomamente. Contudo, seria este o meio idôneo para legitimar a União na
função de isentar tributos Estaduais e Municipais?
Cada dia que se passa se vivencia muito a internacionalização do mundo
em si, assim como da Ciência do Direito, logo, estaria a nossa Constituição na
contramão do mundo neoliberal globalizado, que muito utiliza dos tratados
internacionais para, por exemplo, evitar dupla tributação sobre patrimônio e renda?
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Frente a este novo mundo globalizado que está sendo germinado pelo
direito comunitário, onde diversos blocos econômicos como a União Europeia,
composto por diversos países, estão diminuindo sua soberania para continuar com
poderio econômico, armamentistas, políticos, dentre outros.
A União como representante do Brasil em tratados e convenções
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internacionais deve ter bem nítido o incontestável poder ao ser signatário dos
mesmos, para não correr riscos de sofrer embargos econômicos por
descumprimento do que foi pactuado entre os entes soberanos. Assim como, para
realizar sua emersão no mundo globalizado, que é o caminho de “via única” no
planeta globalizado.
Após a ratificação do tratado internacional, o Brasil, como seguidor da
Teoria Dualista de Eficácia dos Tratados Internacionais, deve cumprir o que foi
pactuado, haja visto, que o Congresso Nacional participa junto com o Pode
Executivo na legalização do mesmo no território brasileiro, legislando dessa forma
para a nação brasileira, e não só para os interesses da União. São interesses da
República Federativa do Brasil.
Sendo a isenção uma norma de exercício de competência, somente a União
teria o poder de em tratados internacionais não permitir que fatos geradores atuem
sobre determinadas situações fáticas que outrora (antes do tratado), caracterizava
norma de incidência tributária, pois só a União, tem legitimidade para figurar como
membro de tratados, diferentemente das outras entidades federativas, como os
Municípios, Estados-Membros e Distrito Federal.
Diante de tudo isso, para se provar a constitucionalidade dos tratados
internacionais que deferem isenções de tributos Municipais, Estaduais e do Distrito
Federal, é preciso primeiramente verificar se foi ou não recepcionado o art. 98 do
Código Tributário Nacional, assim como, alertar os operadores do direito sobre o
dever de interpretar de forma útil os textos legislativos do Sistema Tributário
Constitucional.
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Para que, possa demonstra que a União não só pode, como deve neste
mundo globalizado, por meio de tratados internacionais atribuir isenções de
tributos que em uma primeira análise caberia unicamente aos entes federativos
designados expressamente na Constituição. Por ser a mesma, a única com
legitimidade para participar da feitura de tratados internacionais, como
representante do Estado soberano brasileiro.
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Por tudo isto, o objetivo deste artigo é o de analisar a possibilidade
da União poder isentar por meio de tratados internacionais, tributos que são da
competência instituidora dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos
Municípios.
2. DESENVOLVIMENTO
2.1 CAPÍTULO 1 O ART. 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
A Lei n° 5.173 de 25 de outubro de 1966, em seu art. 98 dispõe que: “os
tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação
5

tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”, objetivando desta
maneira disciplinar a matéria dos tratados internacionais no território brasileiro no
ramo tributário, pois, conforme Canto e Muniz (1986, p. 66) “esse dispositivo foi
inserido com a intenção de firmar o primado dos tratados internacionais sobre a lei
interna”.
Contudo, com advento da Constituição da Federal da República Federativa
do Brasil de 1988, o Código Tributário Nacional é posto em cheque pela Teoria da
Recepção das Normas Infraconstitucionais, pois, somente as normas compatíveis
com os princípios e normas constitucionais serão recepcionadas.
Logo então, para poder continuar exercendo eficácia normativa no país, o
Código Tributário Nacional deve ser analisado sob a ótica de que o mesmo se trata
de uma lei ordinária em sentido formal, (pois seguiu este rito para a sua
promulgação), contudo, em sentido material seria uma lei complementar (como
exige a nova carta magma).
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Com a recepção do art. 98 do CTN, estaria patente a afirmação nacional de
que em toda situação de conflitos entre normas internas e norma oriunda de
tratados internacionais, – mesmo que a legislação interna seja posterior ao tratado
– a mesma teria de ceder perante o preceito convencional, onde segundo Amaro
(2009, p. 185):
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“O problema da eficácia dos tratados em face da lei tributária
interna não é, em princípio, diferente daquela que se discute
noutros setores do direito. A questão é a mesma, qual seja, a
de

saber

se

ele

pode

ou

não

ser revogado por lei

interna supervenientes. A especificidade, no direito tributário,
está na existência do citado art. 98, cujo sentido e alcance
deve-se examinar.”
Tentando resguardar a norma do art. 98 do Código Tributário Nacional,
assim expõe Xavier (1997, p. 85):
“o dispositivo do art. 98 do Código Tributário Nacional, tem
cunho declaratório, o que lhe reconheceria apenas a função
de explicitar algo já implícito no ordenamento, tendo o
mesmo natureza de lei complementar, vedando assim, ao
legislador ordinário qualquer desobediência ao tratado.”
Em uma exegese literal do art. 98 do CTN, o mesmo teria o poder de
somente ser revogado por um outro tratado internacional, ou por quebra do
princípio da reciprocidade que rege os relacionamentos internacionais, caso
contrário, estaria o mesmo eternizado em nosso país.
Com isso, conflitando claramente com jurisprudência do STF (HC 72137,
relator Ministro Moreira Alves, julgamento em 23-11-1995, DJ de 01-08-2003) que
entende que os trados internacionais teriam força de lei ordinária da união, pois
“se afirma à paridade normativa entre os tratados e as leis
ordinárias editadas pelo estado brasileiro, de modo que a
eventual prevalência dos tratados decorrerá apenas do
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critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou do
critério da especialidade.”

Sendo assim leciona Amaro (2009, pág. 185):
“O art. 98 da lei n° 5.173 de 25 de outubro de 1966 seria
inútil, porque, de uma lado, lhe faleceria aptidão para impor
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o primado dos tratados, e, de outro, também lhe seria negada
validade para explicitar a necessidade de harmonizar-se a lei
interna (como regra geral) com a disciplina do tratado
(enquanto norma especial).”
Contudo, recentemente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, tratando sobre o Pacto de São José da Costa Rica modificou seu
entendimento:
5
EMENTA :DIREITO
PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO

CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL. PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA

RICA.

ALTERAÇÃO

DE

ORIENTAÇÃO

DA

JURISPRUDÊNCIA DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A
matéria em julgamento neste habeas corpus envolve a
temática da (in)admissibilidade da prisão civil do depositário
infiel no ordenamento jurídico brasileiro no período posterior
ao ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito
nacional. 2. O julgamento impugnado via o presente habeas
corpus encampou orientação jurisprudencial pacificada,
inclusive no STF, no sentido da existência de depósito
irregular de bens fungíveis, seja por origem voluntária
(contratual) ou por fonte judicial (decisão que nomeia
depositário de bens penhorados). Esta Corte já considerou
que "o depositário de bens penhorados, ainda que fungíveis,
responde pela guarda e se sujeita a ação de depósito" (HC n°
73.058/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de
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10.05.1996). Neste mesmo sentido: HC 71.097/PR, rel. Min.
Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ 29.03.1996). 3. Há o caráter
especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art.
11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos Pacto de San José da Costa Rica (art. 7°, 7), ratificados, sem
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reserva, pelo Brasil, no ano de 1992. A esses diplomas
internacionais sobre direitos humanos é reservado o lugar
específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da
Constituição, porém acima da legislação interna. O status
normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos
humanos subscritos pelo Brasil, torna inaplicável a legislação
infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou
posterior ao ato de ratificação. 4. Na atualidade a única
hipótese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do devedor
de alimentos. O art. 5°, §2°, da Carta Magna, expressamente
estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do
mesmo dispositivo não excluem outros decorrentes do
regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte. O Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um
tratado internacional em matéria de direitos humanos,
expressamente, só admite, no seu bojo, a possibilidade de
prisão civil do devedor de alimentos e, conseqüentemente,
não admite mais a possibilidade de prisão civil do depositário
infiel. 5. Habeas corpus concedido.
(HC88240 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS. Relator Min.
ELLEN

GRACIE.

Julgamento:

07/10/2008. Órgão

Julgador: Segunda Turma Supremo Tribunal Federal)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL
DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL CONSIDERADO INFIEL. ACÓRDÃO
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RECORRIDO

EM

MANIFESTA

DIVERGÊNCIA

COM

A

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF.
1. Não se conhece do pedido, no que tange à nulidade do
auto de penhora/depósito, uma vez que o aludido auto não
ofende o direito deambulatório do paciente, razão por que
mostra-se incabível discuti-lo na via eleita.
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2. O Supremo Tribunal Federal – no dia 03 de dezembro de
2008, por ocasião do julgamento do HC 87585/TO – fixou o
entendimento

de

que

os tratados e

convenções internacionais sobre direitos humanos, aos quais
o Brasil aderiu, têm status de norma supralegal, razão pela
qual pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de
prisão civil de depositário judicial infiel.
3. Habeas 5 corpus conhecido em parte e, nessa extensão,
concedida a ordem.
(HABEAS

CORPUS

2008/0206608-0

Ministro

CARLOS

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF
1ª REGIÃO) (8135)T4 - QUARTA TURMA STJ Data do
Julgamento: 19/02/2009).
Sendo assim, apenas os tratados sobre direitos humanos teria hierarquia
jurídica de supralegais, estando assim, apenas abaixo da Constituição Federal,
esquecendo o STF que os tratados internacionais têm amparo de lei complementar
por causa do art. 98 do CTN, como bem salienta Barroso (1998, p. 19), in verbis:
“A orientação da mais alta Corte é a do monismo moderado,
em que o tratado se incorpora ao direito interno no mesmo
nível hierárquico da lei ordinária, sujeitando-se ao princípio
consolidado: em caso de conflito, não se colocando a questão
em termos de regra geral e regra particular, prevalece a norma
posterior sobre a anterior"(...), existindo "apenas duas ordens
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de exceções a essa equiparação entre tratado e lei ordinária
na jurisprudência do Supremo. A primeira dá-se em matéria
fiscal, onde o Código Tributário Nacional (art. 98), como visto,
é expresso quanto à prevalência da norma internacional. A
Segunda exceção colhe os casos de extradição.”
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Logo, em uma interpretação gramatical do o art. 98 do CTN, não teria como
ser recepcionado pela carta magna brasileira, pois, estaria dando demasiado poder
revogatório e modificativo da legislação interna brasileira para além do pretendido
pelo preceito convencional, perpetuando efeitos não apenas nas relações
internacionais entre os países signatários, mas também nas relações com países não
signatários, e por fim, com as atividades internas que não estão sujeitas ao Direito
Internacional.
Contudo, deve-se buscar a recepção do citado art. 98 do CTN, por meio de
uma interpretação teleológica, haja visto, que teria o legislador apenas cometido
erros linguísticos técnicos, grosseiros, na escrita do texto legal, como muito fez na
história da legislatura do Direito Tributário nacional, pois ao dispor sobre revogação
e modificação estaria a mens legis no sentido de propiciar o primado dos tratados,
com poderes de lei especial que coexistem com as leis gerais.
Logo em uma interpretação restritiva, a lei teria dito mais do que pretendia,
e como se sabe, cabe aos operadores do direito a interpretação da mesma, para
definir seu alcance e extensão, que nada mais é do que a própria lei, a alma da lei.
Estando assim, o citado artigo, vigente e eficaz, em plena consonância com a
Constituição Federal.
2.2 CAPÍTULO 2 A TEORIA GERAL DE INTERCOMUNICAÇÃO DE NORMAS
JURÍDICAS
Segundo Pontes (2007, p. 45), em análise do art. 98 do CTN, observou que:
“a prevalência dos tratados internacionais sobre as leis
internas que lhes sucedem dá-se não porque estes situa-se
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em patamar hierárquico-normativo superior, mas porque
constituem lex Specialis diante das leis internas”.
Seguindo também esse entendimento Amaro (2009, pág.181,):
“Problema, efetivamente, haverá se a norma legal interna
conflitar com o preceito anterior estabelecido no tratado, de
tal sorte que sejam impossível o convívio de ambos, vale dizer,
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se alei interna previr comando diverso do fixado no tratado
para aplicação exatamente (ou inclusive) nas situações nele
reguladas. Observa-se que, se a norma do tratado é posterior
o conflito (aparente) se resolve sem maiores dificuldades, pela
aplicação do tratado, abstraída a discussão sobre seu eventual
primado (...) nas várias hipóteses em que o tratado se aplica o
efeito do preceito convencional é o de norma especial.”
Sem dúvida, essa é a tese
que deve prevalecer, ou seja, os tratados
5
internacionais devem ser analisados como leis especiais que são, contudo, nesse
ponto o artigo supra citado, é norma inócua, pois a Teoria Geral de
intercomunicação de normas jurídicas já soluciona o caso concreto sem a
necessidade de normatização, conforme preleciona Delgado (2008, p. 325):
“Teoria Geral de intercomunicação de normas jurídicas já há
mais de cem anos dispõe que normas gerais não interferem
nas especiais, e vir-versa, não se aplicando a ramo jurídico
especial dispositivo oriundo de outra área do direito (geral ou
especial) que seja incompatível como estuário normativo do
campo jurídico especializado. Este critério jurídico clássico
válido para qualquer campo do direito.”
Seguido por Amaro (2009, p. 190):
“Registra-se, por fim, que, para o efeito em causa (solução do
conflito aparente entre a norma geral da lei interna e a norma
especial do tratado), nenhuma necessidade haveria de
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expressa disposição do Código Tributário Nacional, motivo
por que (para esse efeito) o art. 98 seria desnecessário. Tudo
indica, porém, que esse artigo não pretendeu cuidar do
assunto ao plano especial.”
O tratado internacional como norma eminentemente especial sobre as leis
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gerais de Direito Tributário, não revoga a leis gerais, e sim, ambas coexistem em um
mesmo sistema jurídico, contudo, sendo aplicado para situações diversas.
A norma geral atuará em todos os casos aonde a tutela jurisdicional é
requisitada, salvo, por óbvio, nas situações fático-jurídicas em que o tratado
normatizar as relação dos dois Estados soberanos, seja nas várias hipóteses em que
um tratado se aplica, afastando ou modificando a disciplina que decorre da lei
interna. Conforme ratifica Brito (2003, p. 106):
“O que ai se faz, portanto, nada mais é do que aplicar os
preceitos convencionais do tratado em harmonia, e não em
confronto, com a legislação interna. Nesse plano, não se põe,
tecnicamente, a questão de o tratado “revogar” ou não a lei
interna. Cuida-se de normas especiais que, anteriores ou
posteriores à lei geral (lei interna) com ela convivem. Na
situação especial (qualificada no tratado), ou a lei interna não
se aplica, porque o tratado afasta – na hipótese – sua
incidência, ou a lei interna é aplicada com a limitação prevista
no tratado.”
Deve-se observar que, com a revogação do tratado seja por quebra do
princípio da reciprocidade seja por uma lei interna superior ao tratado, à lei geral
(lei interna) volta a regularizar a matéria que antes era regularizada pelo tratado,
não ocorrendo jamais a repristinação, ocasionando assim, a perda da eficácia da
norma especial, salvo novo tratado com os mesmos signatários do anterior, que
como nova norma especial que são, revogaria o outro tratado, prevalecendo assim
sobre a norma interna nos casos por ela normatizados.
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Porém, essa não é a opinião de Xavier (1997, p. 85) que segue a literalidade
do art.98 do CTN, afirmando que “existe ai hipótese de derrogação”. Mostrando-se
completamente desafinado com a majoritária doutrina pátria, logo que, não ocorre
derrogação (revogação parcial) ou revogação da lei interna.
Como bem salienta TÔRRES (2001, p. 401):
“É óbvio que o tratado, nessas circunstâncias, não revoga, nem
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totalmente, nem parcialmente, a lei interna. Tanto que, em
relação aos demais países, não signatários do tratado, a lei
interna brasileira continua sendo aplicada na sua inteireza; a lei
interna permanece em vigor para aplicação, mesmo em relação
aos países signatários do tratado, às situações neste não
previstas. Admitir a derrogação ou ab-rogação de lei interna
pelo tratado seria um completo monsense.”
5

Por fim, na dicção do art. 98 do Código Tributário Nacional, ao dizer que os
tratados e as convenções internacionais “revogam” ou modificam a legislação
tributária interna, e serão “observados” pela que lhes sobrevenha, devem ser
interpretados como normas especiais, onde afetam a lei interna posteriormente
editada, contudo não se verificando efeitos revogatórios, e sim, a coexistência de
norma geral e especial em um determinado território para casos concretos díspares.
2.3 CAPÍTULO 3 TRATADOS INTERNACIONAIS E O PODER DA UNIÃO DE
CONCEDER ISENÇÕES SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
Conforme, salienta o ilustríssimo doutrinador pátrio, Xavier (1997, p. 29):
“A doutrina não diverge quanto à afirmação de que os
tratados não criam tributos, apenas os autorizam dentro dos
limites que estabelecem. Têm, assim, os tratados um efeito
negativo, ao delimitar, por via convencional, pretensões
tributárias dos Estados cujo o fundamento seja a respectiva lei
interna. Dirá, por exemplo, o tratado que os estados signatário
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poderão cobrar certo tributo, exceto em tais ou quais
hipóteses, ou limitando a este ou aquele percentual, ou, ainda,
limitando ao que excede ao valo do tributo cobrado no outro
Estado contratante.”
Contudo, o que muito se discute na doutrina, até com maiores veemências
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do que a análise dos tratados como lei especial, é a questão de haver possibilidade
de atribuir eficácia aos tratados e convenções internacionais que tratam sobre
isenções de tributos estaduais e municipais, frente à proibição expressa da carta
magma em seu dispositivo 151, III, que nega à União a ingerência nessa matéria,
pois assim diz “é vedado à União: I – Instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Segundo AMARO (2009, p. 181):
“Com efeito, não nos parece que o preceito constitucional em
exame possa ser invocado como lastro da proibição de
tratados internacionais (....). à evidência, o discutido inciso quis
revogar

a

possibilidade

das

chamadas isenções

heterônomas, sem se dar conta de que, para tanto, bastava
omitir-se. Tanto assim é que quem defende a não
aplicabilidade dos tratados internacionais na esfera dos
tributos estaduais ou municipais com toda certeza não
mudaria de opinião se esse preceito não figurasse na
constituição (ou seja, mesmo ausente o indigitado inciso a
proibição das isenções heterônomas seria mera decorrência
do sistema constitucional de partilha de competência.”
Em outras palavras, o problema é muito mais amplo, pois não se discute
apenas sobre isenções, mais também sobre o poder de os tratados no Brasil
afetarem a incidência tributária de tributos onde quem detém a competência são
os Estados, o Distrito Federal e o Municípios, seja pelo art. 151 inciso III ou pelo
princípio da competência rígida tributária.
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Dentro deste

patamar,

alguns

doutrinadores

sustentam

a

constitucionalidade de tais atos pelo art. 98 do Código Tributário Nacional,
esquecendo eles, que somente norma constitucional pode conflitar aparentemente
com norma constitucional, ou seja, somente a Constituição poderia permitir o poder
da União em representação do Estado soberano brasileiro, assinar tratados,
isentando os seus signatários de tributos estaduais e municipais. Assim como cabe
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somente à Constituição tratar sobre o primado dos tratados.
Outro argumento invocado para a impossibilidade de não incidência dos
efeitos dos tratados internacionais no âmbito de tributos municipais e estaduais, é
encontrada no § 6° do art. 150, oriundo da Emenda Constitucional n°3/93, que assim
compreende:
“Qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo,
concessão de créditos presumidos, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
5

concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.”
Entretanto, tal dispositivo, em sua mens legis, busca evitar que disciplinem
matérias tão importantes em leis que não tratam de matéria tributárias
especificadamente, onde as discussões, o enfoque e seus impactos estão desviados
para outro enfoque que não é a problemática fiscal.
Sendo assim, se de outro modo pensar, nem ao menos os tratados
internacionais em que a União faça parte, poderia deferir isenções sobre os tributos
federais, pois os tratados internacionais não é “lei específica”, logo, por motivo
lógico, implicaria na não constitucionalidade do disposto em cláusulas
convencionais internacionais.
Assim como, a própria Constituição demonstra algumas situações em que é
atribuída ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, por
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meio de lei em sentido formal atuar nessas situações. Como por exemplo, o art. 155,
§ 2°, XII e art. 156, § 3°, II.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior.
(...)
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XII - cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do
estabelecimento responsável, o local das operações relativas
à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;
e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o
exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no
inciso X, "a"
f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à
remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de
serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados.
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h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o
imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua
finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no
inciso X, b;
i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto
a integre, também na importação do exterior de bem,
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mercadoria ou serviço.
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.
155, II, definidos em lei complementar.
(...)
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III
5

do caput deste artigo, cabe à lei complementar.
(...)
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o
exterior.
Em todos esses casos, se tem a situação legal de a União legislar sobre
situações de isenções que de imediato não caberia para a mesma legalizar, contudo,
por ser ressalva expressa na Constituição Federal, é competência da mesma, e de
forma privativa deferir isenções para tributos que não são de sua competência
típica, sendo assim, a própria Constituição Federal traz exceções ao princípio da
competência rígida, assim como, para com o seu art. 151, III.
Porém, não se deve analisar a Constituição Federal como se fosse por meio
de fatias normativas, mas em análise de todo o seu conjunto, por meio de uma
interpretação lógico-sistemática-teleológica de toda ela, através da teoria do
conflito aparente de normas constitucionais, haja exposto que, os dispositivos da

249

www.conteudojuridico.com.br

Constituição não se conflitam entre si, e sim, harmonizam-se dentro de um unitário
sistema constitucional.
Logo não se pode deixar de analisar juntamente com o artigo acima citado
o art. 49 e o art. 84, III e VIII, ambos da Constituição Federal.
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
(...)
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional.
Observa-se que o constituinte não disse “patrimônio federal” e sim
“patrimônio nacional”, onde o Congresso Nacional não legisla para a esfera
“federal” apenas, e sim, para a esfera “nacional” (nação como um todo), assim como,
se perfaz em emendas constitucionais e leis complementares. Não há conflitos entre
normas constitucionais, e sim harmonia entre as mesmas.
Conforme salienta Canotilho (1998, p.1097):

“O princípio da unidade da constituição ganha relevo
autónomo como princípio interpretativo quando com ele se
quer significar que a constituição deve ser interpretada de
forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre
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as suas normas. Como <ponto de orientação>, <guia de
discussão> e <factor hermenêutico de decisão>, o princípio
da unidade obriga a considerar a constituição na sua
globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão
existentes entre as normas constitucionais a concretizar (...).
Daí que o intérprete deva sempre considerar as normas
constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas
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sim como preceitos integrados num sistema interno unitário
de normas e princípios.”
Apoiado também por Ataliba e Giardino (1983):
“a grande distinção entre leis nacionais e leis federais,
destacando-se que a dificuldade nesta matéria está em que o
órgão legislativo é o mesmo (congresso nacional), sendo fruto
de sua ação formalmente idêntica, mas substancialmente tão
5

diverso: lei federal e lei nacional. Leis que o Congresso edita
enquanto órgão do Brasil – Estados Federal e leis da pessoa
União”.
Seria um total despautério interpretar diferente a Constituição Federal, sem
uma análise sistêmica, lógica e teleológica da mesma em uma performance
interessante e útil ao contesto mundial em que hoje vivemos, onde segundo a
própria Constituição Republicana Federativa do Estado Brasileiro em seus art. 84,
inciso III cumulativamente com seu art. 49, estabelece um procedimento legislativo
com a presença do Congresso nacional, para a vigência e eficácia de um tratado
internacional no âmbito brasileiro.
Ou seja, primeiramente, o Presidente da República ou outra pessoa com
poderes de representação da nação brasileira em tais matérias, representando a
soberania brasileira, negocia juntamente com outros Estados soberanos os tratados
internacionais, que após sua assinatura é enviada para o congresso nacional para
sua ratificação, que se o mesmo assim visualizar a constitucionalidade do tratado
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poderá permitir ao Presidente da República que ratifique o instrumento
convencional internacional.
Garantindo, dessa forma, o seu fiel cumprimento em todo território
brasileiro, através do depósito no país depositário, caso o Brasil, posteriormente,
não cumprir o tratado poderá sofrer sanções previstas no instrumento
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internacional, mostrando-se ultrajante a palavra brasileira no mundo internacional.
Porém, segundo Carrazza (1999, p.46):
“A única solução para aplicabilidade dos tratados aos tributos
estaduais ou municipais, seria a convocação dos Estadosmembros e municípios que teriam impactos ofertados pelas
isenções estipuladas no tratado, para que podessem
participar de sua negociação, assinatura e ratificação.”
Tese irreal, pela impossibilidade absoluta de reunir mais de cinco mil e
quinhentos entidades políticas que integram a federação brasileira para discutir
matérias sobre isenções, tornando-o tumultuoso a discussão e entraves para a
economia internacional da nação brasileira, assim como anularia a Constituição ao
dizer que cabe à União representar com soberania o Estado brasileiro e ao
Congresso Nacional decidir com exclusividade sobre resolução definitivamente de
tratados internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Contudo, como bem analisa Gonçalves( 1999):
“Conforme

já

posicionamento

tivemos
aqui

oportunidade
adotado

de

dirige-se

acentuar,
à

o

orientação

veiculada pela primazia do direito internacional, no que
concerne às normas que dizem respeito à sociedade
internacional institucionalizada, à segurança e paz coletivas, e
à proteção de direitos fundamentais do Homem. A ordem
jurídica interna afirma-se sem subordinação a qualquer outra
ordem jurídica estatal. A obediência do principio da igualdade
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jurídica entre os Estados é direcionada pela prevalência da
soberania dos entes estatais, entre si. Todos, porém, se
submetem à ordem jurídica internacional, posto que,
existente e reconhecida, não pode ficar adstrita ao direito
interno de um só país.”
Também não se pode defender que somente nas situações dispostas no art.
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155, § 2°, XII, e, bem como, a situação disposta no dispositivo art. 156, § 3°, II, ambos
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por ser veiculada pela
via da lei complementar, logo, editada pelo poder Legislativo da União (Congresso
Nacional), podendo somente nessas situações, expor sobre isenções de tributos
municipais e estaduais em convenções internacionais, pois conforme bem assevera
Brito (2008, p. 106):
“Essas disposições mostram que a constituição, tem em vista
que, no plano internacional, o País é representado pela União
5

teve a preocupação de reservarão legislativo Federal a
disciplina de tributos estaduais ou municipais que possam
afetar nosso comércio com outras nações. O que nelas se
prevê á apenas um dos meios de atuação com efeito no plano
internacional; trata-se de mecanismo unilateral (lei interna)
estabelecido para disciplinar a não-incidência de tributos
estaduais e municipais que poderiam incidir na exportação de
bens e serviços. Esse instrumento, logicamente, só poderia
estar na esfera da união. Assim também o mecanismo bilateral
ou plurilateral dos tratados só pode ser manejado pela União
(e por isso mesmo que a constituição reservou á união a
representatividade da nação perante os estados estrangeiros).
Utilizando a distinção didática registrada por Heleno Tôrres,
os comentados dispositivos introduzem normas de direito
tributário internacional, enquanto os tratados veiculam
normas de direito internacional tributário. No primeiro a
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União atua com respaldo nos citados artigos citados
dispositivos constitucionais. No segundo , com base em sua
competência exclusiva para representar a Nação no plano
internacional.”
Por fim, os tratados internacionais são normas especiais que podem afastar
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a aplicação da norma local interna nas situações pactuadas internacionalmente e
perante os países signatários do tratado, pois seguem os princípios basilares do
Direito Internacional e do Direto Comunitário que é “primado dos tratados”.
Assim como, o tratado internacional é o único meio idôneo legislativo para
criar normas entre Estados Soberanos, não sendo permitido que Leis Estaduais ou
Municipais, anteriores ou posteriores ao instrumento internacional normativo,
venham por revogar ou não permitir a incidência do mesmo nos casos previstos
quando da ratificação do tratado internacional.
Os mesmos não podem excluir ou limitar a convenção, contudo subsistem
ao mesmo tempo e no mesmo espaço, tratando sobre situações diversas em
harmonia. Conforme jurisprudência:
EMENTA:

AGRAVO

EXTRAORDINÁRIO.

REGIMENTAL
CONSTITUCIONAL.

NO

RECURSO
TRIBUTÁRIO.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LEI COMPLEMENTAR N.
56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO.
SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A
FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE
DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 2. O Supremo Tribunal
Federal, estabelecida a compreensão de que a lista de serviços
anexa à LC n. 56/87 é taxativa, fixou jurisprudência no sentido
de que os itens ns. 44, 46 e 48, da citada lista, excluíram da
tributação do ISS determinados serviços praticados por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Não
se teria, no caso, isenção heterônima --- o que é
expressamente vedado pelo artigo 151, III, da CB/88 ---, mas
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sim hipótese de não-incidência do tributo municipal. Agravo
regimental a que se nega provimento. (RE-AgR464844 / SP –
SÃO PAULO, Relato Min. EROS GRAU. 01/04/2008. Órgão
Julgador: Segunda Turma Supremo Tribunal Federal).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. ACORDO GERAL DE
TARIFAS

E

COMÉRCIO

-

GATT.

RECEPÇÃO

PELA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA DO CHEFE
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DE ESTADO PARA FIRMAR TRATADOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO HETERÔNOMA. NÃO-OCORRÊNCIA. A decisão
agravada está em conformidade com o entendimento
firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE
229.096 (rel. orig. min. Ilmar Galvão, rel. p/ acórdão min.
Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 11.04.2008), no qual foi dado
provimento a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que
entendera não-recepcionada pela Constituição
5
federal de 1988 a isenção de ICMS relativa à mercadoria

importada de país signatário do Gatt, quando isento o similar
nacional. Entendeu a Corte que a limitação prevista no art.
151, III, da Constituição (isenção heterônoma) não se aplica às
hipóteses em que a União atua como sujeito de direito na
ordem internacional. Agravo regimental a que se nega
provimento. (RE229096/RS
Relator

-

RIO

GRANDE

Min. ILMAR GALVÃO, Julgamento:

DO

SUL.

16/08/2007.

Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
2.4 CAPÍTULO 4 TEORIA DA INTERPRETAÇÃO ÚTIL
A teoria da interpretação útil dos textos legais busca permear apenas as
interpretações da lei que tenham finalidade social e que atinja o bem comum, por
causa do interesse público que se emerge das normas cogentes, em especial no
Direito Tributário, por terem as características de ônus social.
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Toda interpretação desfocada do impacto social que a mesma pode trazer,
bem como, de uma teleologia útil, não é do interesse da Ciência do Direito.
O Direito caminhou por muitas décadas pela concepção unidimensional do
Direito que privilegia apenas a formalística jurídica percebida unicamente no
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positivismo acrítico e na supremacia da lei.
Segundo Leite (2007, p. 67):
“Chiovenda conceitua a jurisdição com a função estatal que
tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei
mediante a substituição, pela atividade dos órgãos públicos,
da atividade de particulares ou de outros órgãos públicos,
quer para afirmar a existência da vontade da lei, quer para
torná-la praticamente efetiva”, assim como, Carnelutti que
conceituava a jurisdição como um meio que se vale o Estado
para a justa composição da lide, ao qual seria o poder, função
e atividade de aplicar o direito a um fato concreto puramente
vinculado á lei sem muitas interpretações.”
Contudo, segundo com bem leciona o doutrinador paranaense Marinoni
(2009, p. 125):
“Se as teorias da jurisdição constituem espelhos dos valores e
das ideias das épocas e, assim, não podem ser ditas
equivocadas – uma vez que isso seria um erro derivado de
uma falsa compreensão da história –, certamente devem ser
deixados de lado quando não mais revelam a função exercida
pelo juiz. Isso significa que as teorias de Chiovenda e
Carnelutti, se não podem ser contestadas em sua lógica,
certamente não tem - nem poderia ter – mais relação alguma
com a realidade do Estado contemporâneo. Por isso, são
importantes apenas quando se faz uma abordagem crítica do
Direito atual a partir de sua análise histórica, isto é, da
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abordagem da sua relação com os valores e concepções do
instante em que foram construídas. A transformação da
concepção de direito fez surgir um positivismo crítico, que
passou a desenvolver teorias destinadas a dar ao juiz a real
possibilidade de afirmar o conteúdo da lei comprometido
com a constituição. Nessa linha podem ser mencionadas as
teorias dos direitos fundamentais, inclusive a teoria dos
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princípios, a técnica da interpretação de acordo, as novas
técnicas de controle de constitucionalidade – que confere ao
juiz uma função produtiva e não apenas de declaração de
inconstitucionalidade - e a própria possibilidade de controle
de inconstitucionalidade por omissão no caso concreto.”
Estamos hoje diante de uma nova Ciência do Direito, que busca a finalidade
social, o bem comum, lutando para que as fontes primárias do direito acompanhem
as mudanças inseridas por novos5 fatos sociais.
E isto somente se perfaz pela interpretação útil dos textos legais de normas
cogentes, pois desprivilegia a forma e dá maior ênfase ao seu conteúdo em uma
análise

sistemática

do

direito

deslumbrado

em

sua

unidade

e

pela

interdisciplinaridade na aplicação dos textos legais para solução dos conflitos
sociais que nascem de formas diversas e transmudadas no tempo.
A Ciência do Direito caminha para a concepção tridimensional do direito,
pois leva em consideração não apenas a norma jurídica em si, mas também os fatos
e valores que a permeiam, pois segundo Reale (2000, p. 64):
“Reconhecer-se a essencialidade dos princípios éticos, o que
explicita o frequente apelo que se volta a fazer a ideia como
a da equidade, probidade, boa-fé e etc, a fim de captar-se a
vida social na totalidade de suas significações para o homem
situado em razão de suas circunstâncias (...) parace-me lícito
afirmar que o tridimencionalismo jurídico tem o mérito de
evitar a redução da Ciência do direito a uma vaga Axiologia
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jurídica, pelo reconhecimento de que não são menos
relevantes os aspectos inerentes ao plano dos fatos ou à
ordenação, o que implica, penso eu, uma compreensão
dialética e complementar dos três fatores operantes na
unidade dinâmica da experiência jurídica. Adotada essa
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posição, o problema da concentração jurídica adquire mais
seguros

pressupostos

metodológicos,

permitindo-nos

apreciar, de maneira complementar, a interdisciplinaridade
das diversas pesquisas relativas à realidade jurídica, sob o
prisma distinto da Filosofia do Direito, da Sociologia Jurídica,
da Ciência do Direito, da Etimologia Jurídica do Direito, etc. A
compreensão unitária e orgânica dessas perspectivas implica
o reconhecimento de que, não obstante a alta relevância dos
estudos lógicos-linguísticos tudo somado, o que há de
essencial no direito é o problema de seu conteúdo existência.”
Em outras palavras, a teoria da interpretação útil busca ensinar aos
operadores do direito que a exegese da lei, deve vislumbrar não os textos
conflitados por sua gramática, em uma verificação do texto linguístico apenas, mas,
sobretudo deve analisar a lei de forma política e jurídica, em um sobressalto ao
valor político, pois a interdisciplinaridade deve compor a análise da situação, logo
também de sua aplicação.
Pois, ao analisar o poder da União de isentar tributos estaduais e municipais
e depois de ratificada pelo Congresso Nacional, ser julgado inconstitucional pelo
poder judiciário, esquece o aplicador do direito de analisar suas repercussões
sociais e econômicas de tal decisão, possibilitando embargos econômicos que
afetaria cabalmente um país em desenvolvimento igual ao Brasil, dificultando a
vivência em novos tratados internacionais e na permanência dos já existentes,
Consequentemente, quebraria o princípio da reciprocidade, implicando
prejuízos de ordens econômicas com os países signatários dos tratados tidos como
inconstitucional, assim como, para a assinatura de outros tratados com outros
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países, logo que, a fama no círculo internacional não estará ilibada, postura essa,
essencial no mundo globalizado, assim como, para a busca de financiamentos
internacionais.
Os fundamentos da teoria estão implícitos no ordenamento jurídico
brasileiro, pois segundo a Constituição Federal de 1988, em seu § 2°, art. 5°.:
“os direitos e garantias expressos nessa constituição não
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excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotado, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte”. [grifos nossos]
Então, de forma expressa adota a teoria dos princípios explícitos e implícitos
do ordenamento jurídico na solução dos casos concretos.
O primeiro fundamento está esculpido no princípio da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado, que nada mais é do que um principio
geral do direito, pois em nome 5do interesse público – corpo social – que tem de
agir, fazendo-o na conformidade da intentio legis vislumbrando os interesse de
uma coletividade, pois todo magistrado age em um dever-poder, que segundo
Mello (2000, p.85):
“Onde há função, pelo contrário, não há autonomia da
vontade, nem liberdade em que se expressa, nem auto
determinação da finalidade a ser buscada, nem a procura de
interesses próprios, pessoais (...) aliais exatamente porque são
discerníveis o interesse público e o interesse meramente das
Pessoas Estatais que ora coincidentes, ora antagônicos.”
Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1° e parágrafo único:
“todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta constituição”, então, os operadores do direito,
responsáveis por interpretar e aplicar a lei, nada mais é do que um representante
da sociedade, logo, não pode interpretar fora dos objetivos de uma nação, a lei,
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desinteressada de analisar seus impactos sociais com a declaração de
inconstitucionalidade ofertada em tratados internacionais.
Segundo também o art. 3° da Constituição Federal, são objetivos
fundamentais da nação brasileira, a constituição de uma sociedade livre, justa,
solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, em plena promoção do bem de
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todos, sem preconceitos ou discriminações, lutando contra a erradicar da pobreza
e da marginalização, por fim, reduzir as desigualdades regionais e sociais.
Logo, de outra forma não pode o aplicador da lei declarar a
inconstitucionalidade que irá prejudicar o desenvolvimento da nação e ações de
bem estar social, seria um contra senso, em um mundo globalizado não cumprir a
palavra, os efeitos podem ser desastrosos por interpretações da constituição, que
não legislou de forma expressas o assunto, provocando lacunas ontológicas e
axiológicas no princípio da competência rígida dos tributos, que segundo Leite
(2007, p. 182), são três as principais espécies de lacuna:
“A normativa, quando se tiver ausência de normas obre
determinado caso; ontológica, se houver norma, mas ela não
corresponder aos fatos sociais acarretando o ancilosamento,
e a lacuna axiológica, ausência de norma justa, isto é, existe
um preceito normativo, mas se for o caso aplicado, sua
solução será insatisfatória ou injusta.”
Por fim, segundo o art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil “na aplicação
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que ela se dirige e as exigências do bem
comum” que acolhe expressamente a teoria da interpretação útil no ordenamento
jurídico brasileiro, por motivos óbvios, pois, até mesmo se não existisse lei tratando
de forma implícita o caso concreto, pelo princípio político que é um princípio geral
do direito, logo, desprendido de valores e aceito pelos diversos ordenamentos
jurídicos ocidentais, o juiz deverá observar a completude do sistema para julgar;
buscando no mesmo a justiça social que segundo, a definição do Papa Pio XI, justiça
social é:
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“Ideia de que todo ser humano tem direito a sua parte nos
bens materiais existentes e produzidos, e que sua repartição
deve ser pautada pelas normas do bem comum, uma vez que
a realidade estava a demonstrar que as riquezas eram
inconvenientemente repartidas, pois um pequeno número de
ricos concentravam os bens diante de uma multidão de
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miseráveis.”
Ou seja, ao verificar os tratados sobre isenções municipais e estaduais de
tributos atribuídos pela União em tratados internacionais, jamais poderão os juízes
pela conjuntura social atual (desde que cumpra por lógico os trâmites legais),
declarar inconstitucionalidades dos mesmos, pela máxima efetivação das normas
constitucionais, baseando-se apenas no princípio da competência rígidas dos
tributos.
Estaria assim, a prejudicar a massa do povo que não detém poderes de
5

contornar impactos bruscos na economia, derivados de embargos econômicos,
prejudicando assim sua saúde, dignidade e valorização de seu trabalho, pela não
interpretação social dos conflitos aparentes que se perfazem na constituição.
A interpretação da lei é a própria lei, que para se adequar aos novos fatos
sociais é necessário à interdisciplinaridade na interpretação dos textos legais, assim
como de análises plásticas e flexíveis dos textos normativos, caso contrário, a
interpretação seria uma técnica destinada à inutilidade, pois não acompanharia uma
sociedade globalizada, onde os tratado internacionais e as relações internacionais
ganham mais força e poderes no dia-a-dia.
No mesmo sentido, observa Figueiredo citado por Delgado (2008, p.253):
“A interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes
de tudo, real, humana, socialmente justa (...) se o juiz não pode
tomar liberdades inadmissíveis com a lei, julgando contra

legem, pode e deve, por outro lado, optar pela interpretação
que mais atenta às aspirações da justiça e do bem comum.”
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3. CONCLUSÃO
O princípio Federativo, que tem como objetivo dividir o poder e a
administração do Estado soberano (em oposição ao antigo regime totalitário
existentes nas monarquias), que se manifesta por uma Constituição soberana a
todas as normas emitidas por seus diversos entes integrantes da federação, que
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

somente detém autonomia, sendo, somente a União como representante do Estado
brasileiro detentor de soberania quando em relações internacionais.
Com isso, o art. 151, inciso III da Constituição Federal ao expressar “é vedado
à União: I – Instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios”, está referindo-se ao exercício de competência atribuído
às isenções heterônomas.
As isenções heterônomas podem ser definidas como, norma de exercício de
competência que afasta a incidência tributária de determinada situação fática que
outrora era factível de incidência da norma matriz tributária, contudo, desde que
proferida por outro ente federativo diverso do que normalmente teria competência
para legislar sobre a matéria.
A Constituição demonstra algumas situações em que é atribuída ao
Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, por meio de lei em
sentido formal atuar nessas situações. Como por exemplo, o art. 155, § 2°, XII e art.
156, § 3°, II.
Em todos esses casos se tem a situação legal de a União legislar sobre
situações de isenções que de imediato não caberia para a mesma legalizar, contudo,
por ser ressalva expressa na Constituição Federal, é competência da mesma, e de
forma privativa deferir isenções para tributos que não são de sua competência
típica.
Sendo assim, a própria Constituição Federal traz exceções ao princípio da
competência rígida, assim como, para com o seu art. 151, III; por meio de
instrumentos legislativos que não tem efeitos no âmbito internacional, mas
puramente nacional, haja visto, que somente existe interesse de um Estado
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soberano “o Brasil”, e não mais de dois Estados soberanos, que somente por via de
tratados internacionais poderiam ceder parcela de sua soberania ao permitir
isenções entre Estados.
Assim como, qualquer tese que busque a reunião dos entes federativos, pela
sua impossibilidade absoluta de reunir mais de cinco mil e quinhentos entidades
políticas que integram a federação brasileira para discutir matérias sobre isenções,
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tornando-o tumultuoso a discussão e entraves para a economia internacional da
nação brasileira, assim como anularia a constituição ao dizer que cabe à união
representar com soberania o Estado brasileiro e ao congresso nacional decidir com
exclusividade sobre resolução definitivamente de tratados internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Contudo, ao tratar sobre o poder legislativo dos tratados internacionais, a
Constituição não definiu matéria exclusiva para os mesmos, apenas dizendo em seu
art. 49, I combinado com o art. 84, III e VIII que cabe à União representar o país com
5

soberania, assim como, que a participação do Congresso Nacional é necessária para
que tenha efeitos legais no Brasil, sendo que, conforme informativo 186 do
Supremo Tribunal Federal “somente adquire efeitos os tratados internacionais após
a publicação”.
Então, por lógico, a omissão da Constituição ao tratar sobre os tratados
internacionais, e em nada falar sobre as matérias peculiares ao mesmo, mostra que
a omissão legislativa nesse caos tem uma grande carga normativa, pois viabiliza a
interpretar a Constituição no sentido de que cabe à União tratar de isenção em
tratados internacionais sobre tributos Municipais e Estaduais, pois não excepcionou
expressamente, da mesma forma quando tratava de legislação interna em seu art.
151, inciso III.
A Constituição deve ser interpretada de forma útil para que possa atingir os
desejos e clamores sociais do povo, assim como, atingir seus fins sociais, e não ser
apenas um “catálogo de intenções” ou muito menos uma “folha de papel”
desfigurada da realidade mundial em que vivemos.
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Sendo assim, por uma interpretação lógica e sistêmica da Constituição
Federal, o art. 151, inciso III, apenas trata sobre isenções heterônomas e não de
isenções proferidas no âmbito mundial, haja vista que a Constituição é una, e deve
ser interpretado por uma análise de seu todo, e por ser uma carta essencialmente
política, não pode desvirtuar das transformações sociais e das verdadeiras fontes
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de poder, que è o “povo”, sob pena de se perder no tempo.
Conforme entendimento do STF, os trados internacionais teriam força de lei
ordinária da União, pois se afirma a paridade normativa entre os tratados e as leis
ordinárias editadas pelo Estado brasileiro, de modo que a eventual prevalência dos
tratados decorrerá apenas do critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou
do critério da especialidade.
O posicionamento dos tratados internacionais defendido pelo STF, em nada
prejudica as de matérias internacionais tributárias, pois, apesar de não serem de
direitos humanos, têm tratamento específico pelo art. 98 do Código Tributário
Nacional, que foi recepcionado pela Constituição Federal, atribuindo ao mesmo a
eficácia de lei complementar.
Sendo uma lei em branco o art. 98 do CTN, todo tratado internacional de
direito tributário que adere ao ordenamento brasileiro, se perfaz com força de lei
complementar por, aderir a norma supra citada do CTN.
Então, somente uma lei complementar especial (pois, norma geral coexiste
com lei especial), ou outro tratado superveniente ou quebra da reciprocidade
poderia por fim aos efeitos de um tratado internacional no Brasil, ou mesmo
revogá-lo.
Os tratados internacionais podem deferir isenções sobre tributos Municipais,
Estaduais e Distritais, por se tratar de leis especiais, que somente a União tem
legitimidade para legislar em companhia com outros estados soberanos,
ingressando em nosso ordenamento com força de lei complementar, pronta a
produzir efeitos a partir da publicação; por ser assim a interpretação útil do texto
Constitucional no Estado democrático de direito, que é o Brasil.
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EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA AO VOLANTE: RESPONSABILIDADE PENAL E
EFETIVIDADE DA LEI 12.760/2012.
MARCEONE FERREIRA JACINTO, o
autor: Escrevendo no conteúdo jurídico
desde: 2/09/2019
RESUMO: A lei 12.760/2012, também conhecida como “Nova Lei Seca”, foi
introduzida em face ao alto nível de violência no trânsito brasileiro, buscando
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restringir o consumo de bebidas alcoólicas por parte do condutor de veículos.
Referida legislação procurou novamente modificar o CTB, já alterado pela Lei
11.705/2008, no tocante aos artigos 165, 262, 276, 277 e 306, sendo que este último
é o objeto deste trabalho, a fim de corrigir as brechas deixadas pela lei anterior,
principalmente no tocante à recusa da realização do teste do bafômetro. O objetivo
deste trabalho é verificar a efetividade da Lei 12.760/2012, no tocante à aplicação
das responsabilidades penais. A metodologia utilizada neste estudo deu-se por
meio de pesquisa bibliográfica, a fim de estabelecer uma avaliação dos conceitos
5
existentes sobre o tema em estudo.
Pelo material estudado e em face ao objetivo

deste trabalho, pode-se inferir que, mesmo após o endurecimento da nova lei,
aumentou o número de pessoas que consomem bebidas alcoólicas, pondo em risco
a sociedade, apesar da diminuição de vítimas fatais nos acidentes de trânsito, e que
a efetividade penal da lei em epígrafe está prejudicada, em face das inúmeras
interpretações que ela enseja. Os entendimentos dissonantes no âmbito do próprio
STJ, além do relaxamento das fiscalizações, fazem com que o número de condutores
de veículos embriagados apresente o crescimento mencionado.
Palavras-Chave: Responsabilidade penal. Efetividade. Embriaguez. Lei seca.

Introdução
No dia 19 de junho de 2008 passou a vigorar no ordenamento jurídico
brasileiro a Lei 11.705, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei
9.503/1997. Referida legislação, também conhecida como “Lei Seca”, foi introduzida
em face ao alto nível de violência no trânsito e buscou restringir a utilização e a
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propaganda de bebidas alcoólicas por parte do condutor de veículos automotores,
atendendo ao disposto no artigo 220, § 4º da CF/1988. É amplamente conhecido o
efeito devastador das substâncias alcoólicas e sua relevante participação nas
situações de violência, seja no trânsito, ou não. Nesse contexto, referida legislação
modificou o CTB, estabelecendo uma quantidade mínima de substância alcoólica,
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por litro de sangue, sendo que se essa quantidade for ultrapassada, o condutor
estará cometendo um delito ao dirigir embriagado.
Entretanto, para endurecer ainda mais as penalidades referentes à
embriaguez ao volante e em face de haver algumas brechas na lei
supramencionada, principalmente com referência à recusa do teste do bafômetro,
no dia 21 de dezembro de 2012 foi promulgada a Lei 12.760, que alterou os artigos
165, 262, 276, 277 e 306 do CTB.
Antes da modificação introduzida pela Lei 11.705/2008, o CTB estabelecia
somente que haveria crime caso o condutor de veículo automotor expusesse outras
pessoas a dano potencial, se estivesse sob a influência de substância alcoólica ou
outras que causem dependência. Esse dispositivo legal não estabelecia uma
quantidade específica, porém requeria que o motorista dirigisse o veículo de forma
anormal. O CTB previa a possibilidade da ocorrência de exame de corpo de delito
direto ou outro que viesse a suprir esse exame, além das provas testemunhais, toda
vez que, claro, não pudesse ser realizado o exame direto.
Entretanto, segundo decisão formulada pela Sexta Turma do STJ, a alteração
introduzida no artigo 306, do CTB, passou a quantificar a dosagem de substância
alcoólica, por litro de sangue e, dessa forma, o crime só se perfazia se essa
quantidade fosse atingida ou ultrapassada, não se configurando dano abstrato e,
sim, potencial. Para tanto, somente o teste de etilômetro (bafômetro) e os de
sangue podiam verificar se o condutor encontrava-se embriagado no momento da
abordagem. Contudo, em face ao princípio constitucional da não produção de
provas, o condutor não está obrigado a fazer esses testes, razão esta que facilita a
impunidade, dificultando a aplicação da lei em apreço, inclusive beneficiando os

268

www.conteudojuridico.com.br

acusados antes da edição dessa lei, visto que a lei mais benéfica retroage, em
benefício do réu.
A nova lei seca permitiu outros meios de prova, que não o bafômetro, mas,
possibilitou que alguns magistrados absolvessem pessoas flagradas embriagadas
ao volante, porque foi extraída do artigo 306 o vocábulo “concentração de álcool”,
reputando como crime dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora
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alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
indique dependência.
Em face ao objetivo deste estudo, foi levantado o seguinte problema: A lei
12.760/2012 é efetiva, no tocante à responsabilidade penal?
A escolha deste tema justifica-se no fato de que a lei 12.760/2012, bem como
a Lei 11.705/2008, ainda são motivos de inúmeros debates, principalmente no
tocante à constitucionalidade ou não da exigência da realização de exames, a fim
de constatar a presença de álcool
5 no organismo, muito embora a CF/88 preceitue
que nenhuma pessoa é obrigada a produzir prova contra si mesma. Além disso,
apesar de a lei ter como objetivo endurecer as penalidades para os condutores que
dirigem sob o efeito de álcool ou outra substância que cause dependência, ainda é
possível se verificar que ainda existem casos reincidentes.
Este estudo tem por objetivo geral verificar a efetividade da Lei 12.760/2012,
no tocante à aplicação das sanções penais.
Para atingir o objetivo deste artigo, o autor optou pela pesquisa bibliográfica
como metodologia, a partir do levantamento, escolha e documentação de
referências bibliográficas já publicadas sobre o tema objeto da pesquisa. A
bibliografia concernente ao tema oferta meios para conceituar, explicar, não apenas
os problemas já averiguados, como inclusive promover a exploração de outras
áreas, em que os problemas não se mostram efetivamente, e tem por finalidade
possibilitar ao pesquisador o suporte no exame de suas pesquisas ou manipulação
de seus dados/informações.
Desenvolvimento
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Consoante Capez (2010), a embriaguez pode ser entendida como um fato que
pode desencadear a perda da vontade do agente e da sua capacidade de
compreensão, visto que o agente pode sofrer uma intoxicação passageira e até
violenta ao ingerir bebida alcoólica ou quaisquer outras substâncias que contenham
consequências psicotrópicas.
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No referente ao grau ou à intensidade da embriaguez, o ordenamento
jurídico brasileiro estipulou diferença entre a embriaguez completa, prevista no
artigo 28, § 1º, do Código Penal, e a incompleta, artigo 28, § 2º, do mesmo diploma
legal. Conforme afirma Delmanto (2010), para o referido artigo existem duas
espécies de embriaguez, quais sejam: a acidental, que resulta de caso fortuito ou
força maior, e a não acidental, também denominada voluntária ou culposa:
§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez
completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força
maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento (BRASIL,
1940, p. 6).
Ainda existe, para Delmanto (2010), a embriaguez patológica que refere-se
ao alcoolismo crônico, situações essas que podem produzir inimputabilidade ou
terem sua responsabilidade minimizada (parágrafo único do artigo 26, CP).
No concernente à embriaguez ao volante, segundo o artigo 306, do CTB, cuja
nova redação foi dada pela Lei 12760/2012, in verbis:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de
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outra substância psicoativa que determine dependência.
Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor (BRASIL, 1997, p.
77).
Esse artigo visa a proteção da incolumidade pública, sendo que qualquer
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pessoa pode ser o sujeito ativo e a coletividade o sujeito passivo. O verbo “conduzir”
(dirigir, controlar, guiar, transportar) representa a conduta do agente. O texto legal
determina que o condutor de veículo não necessita estar embriagado para que o
crime se efetive, bastando que ele tenha concentração de álcool igual ou superior
a seis decigramas por litro de sangue ou, ainda, que esteja sob o efeito de qualquer
outra substância psicoativa que acarrete dependência.
A partir da nova redação do mencionado artigo, não existe mais a
necessidade que a conduta do motorista que esteja sob os efeitos do álcool sujeite
5

a dano potencial a incolumidade de outra pessoa. Para Andreucci (2010), neste
momento trata-se de crime de perigo presumido, abstrato. Se o motorista estiver
conduzindo um veículo automotor em uma via pública e que tenha em seu
organismo uma concentração de álcool menor do que seis decigramas por litro de
sangue, haverá somente a penalidade administrativa gravíssima fixada pelo artigo
165 do CTB, que estabelece a retenção do veículo até a apresentação de condutor
habilitado e recolhimento do respectivo documento de habilitação (BRASIL, 1997).
Já para o STJ, em análise ao Recurso Especial 1113360, HC, antes da Lei
11.705/2008, para que o crime de embriaguez ao volante se configurasse, o agente
que estivesse sob a influência de substância alcoólica necessitava expor a dano
potencial a incolumidade de outra pessoa. Contudo, a partir da Lei Seca, delimitouse o meio de prova que é admitida em direito, isto é, a figura típica só se perfaz a
partir da quantidade objetiva da concentração de bebida alcoólica por litro de
sangue, ficando excluída a necessidade de exposição de dano potencial, não é dano
presumido (STJ, 2010a).
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Para o Ministro Gilson Dipp, do STJ, em manifestação ao HC 158311/RS,
entendeu que esse crime é não é de perigo presumido e sim de perigo concreto
indeterminado, visto que não basta que o condutor esteja embriagado ao dirigir o
veículo, precisa ficar comprovado de que essa conduta foi perigosa para outras
pessoas, mesmo que sejam terceiros indeterminados (STJ, 2010b). Para tanto, será
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realizado o vulgarmente denominado “teste do bafômetro”, que nada mais é do
que um teste realizado em um instrumento denominado “etilômetro”, o qual faz a
aferição da embriaguez por meio da concentração, em miligramas, de álcool por
litro de ar exalado dos pulmões. Os parâmetros utilizados equivalem ao exame
sanguíneo previsto no Decreto 6.488/2008, em seu artigo 2º, I e II:
Art. 2 Para os fins criminais de que trata o art. 306 da Lei
no 9.503, de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, a
equivalência entre os distintos testes de alcoolemia é a
seguinte:
I - exame de sangue: concentração igual ou superior a seis
decigramas de álcool por litro de sangue; ou
II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro):
concentração de álcool igual ou superior a três décimos de
miligrama por litro de ar expelido dos pulmões (BRASIL, 2008,
p. 1).
Para definir regras que uniformizem os critérios para apurar eventuais sinais
e sintomas característicos da embriaguez, a fim de atender ao CTB, o Instituto
Médico Legal – IML de São Paulo editou a Portaria IML 001/2009, que discrimina os
procedimentos técnicos que precisam ser observados e atendidos por esses
profissionais, assim como garantir a qualidade e uniformização dos laudos (IML,
2009).
O § 2º, do artigo 277, do CTB, admite que outras provas admitidas em direito
possam ser obtidas, caso o agente de trânsito note claros sinais de embriaguez,
excitação ou torpor apresentados pelo motorista do veículo automotor.
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O dolo é o elemento subjetivo da embriaguez ao volante e não existe
previsão para a modalidade culposa. Não é admitida a tentativa neste crime (NUCCI,
2015).
O crime se consuma com a efetiva direção do veículo automotor em uma via
pública, estando o condutor com concentração de álcool igual ou superior a seis
decigramas por litro de sangue, ou sob a influência de qualquer outra substância
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psicoativa que cause dependência, mesmo que não haja perigo concreto.
Na CF/88 não existe qualquer proibição, no tocante à tutela do bem jurídico
tutelado que é a segurança viária contra as condutas com potencial lesivo a esse
bem. Da mesma forma que o Estado pode fazer uso do Direito Penal para impedir
que uma pessoa circule pelas ruas portando um revólver carregado, sem que tenha
qualquer autorização legal, ele também pode proibir o condutor embriagado de
dirigir pelas vias públicas.
Com base no exposto, 5a Lei 12.760/2012 alterou alguns artigos da Lei
11.705/2008, sendo que, em face ao objeto deste trabalho, será apresentado o
artigo 306. Contudo, cumpre mencionar que o artigo 276 que também foi alterado
pela Lei 12.760/2012 estabelece a não necessidade do teste de bafômetro para
comprovar a infração (BRASIL, 2012). Aqui encontra-se o princípio nemo tenetur se

detegere, que significa que nenhuma pessoa está obrigada a produzir prova contra
si mesma, dentro dos princípios constitucionais do direito ao silêncio, da ampla
defesa e da presunção de inocência (SANTOS, 2015). Pode-se depreender desse
artigo que o Poder Executivo era o órgão que estabelecia os limites de tolerância
de álcool no sangue até a promulgação da Lei 12.760/2012 e, a partir desta, o
Contran detém essa responsabilidade; segundo a Resolução 432/2013, do Contran,
o delito se perfaz caso fique comprovada a existência de 6 decigramas ou mais de
álcool por litro de sangue ou 0,34 miligramas ou mais de álcool por litro de ar
alveolar expelido).
Quanto ao artigo 306, a Lei 11.705/2008 estabelecia que o indivíduo que
conduzisse veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool ou outra
droga que cause dependência acima de seis decigramas cometeria o crime. A partir
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da Lei 12.760/2012, a nova redação do artigo 306 estabelece algumas modificações:
foi retirada a expressão “via pública”; a quantidade de concentração de álcool por
litro de sangue foi retirada do caput e passou para o Inciso I, do § 1º, além de
estabelecer outros meios de verificação de alcoolemia (incisos I e II):
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool
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por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora (BRASIL, 2012, p. 2).
Como se pode inferir, o novo texto legal estabelece que, caso o condutor se
negue a fazer o teste do bafômetro, o crime pode se perfazer caso se verifique a
presença de álcool pelo ar expelido pelos pulmões (quantidade não pode ser
superior a três décimos de miligramas por litro de ar expelido).
A nova lei seca também inseriu os §§ 2º e 3º no artigo 306, sendo que o § 2º
refere-se aos tipos de provas que podem ser usadas para a comprovação de um
delito penal, como fotos, vídeos, provas testemunhas e outras provas e o § 3º
estabelece que poderão ser utilizadas outras formas para averiguar se o indivíduo
se encontra sob o efeito de álcool ou outra droga que cause dependência, sendo o
Contran o órgão responsável para estabelecer essas outras formas. Essa alteração,
entretanto, desencadeou interpretações distintas e inúmeros debates, no tocante à
configuração do delito e às provas.
Assim, serão apresentadas abaixo algumas interpretações sobre o tema em
apreço.
Para os especialistas no assunto, Sannini Neto e Cabette, no concernente à
conduta especificada no artigo 306, a nova lei é válida e constitucional, visto que:
[...] há uma presunção por parte do legislador no sentido de
que o motorista flagrado na condução de veículo automotor
com a concentração igual ou superior a 6 decigramas de
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álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, esteja com a sua
capacidade psicomotora reduzida. Trata-se, nesse caso, de
uma regra clara. Constatados os mencionados índices, há uma
presunção legal de embriaguez e o infrator poderá ser preso
em flagrante. Neste aspecto pode-se afirmar que se a
ebriedade é constada por meio do exame de etilômetro ou
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exame toxicológico de sangue nos patamares legalmente
estabelecidos, se está diante de um crime de perigo abstrato
(SANNINI NETO; CABETTE, 2012, p. 2).
Ainda segundo referidos especialistas, nada impede que a materialidade
delitiva da conduta seja verificada por meio de exame clínico, visto que o elemento
objetivo do tipo se baseia na constatação da alteração da capacidade psicomotora
do motorista, independente do resultado obtido pelo teste do bafômetro.
5

Cabe ressaltar que a nova lei seca estabeleceu que o simples fato de uma
pessoa estar com uma determinada concentração de álcool no sangue não
configura delito, visto que esse indivíduo precisa estar com sua capacidade
psicomotora alterada por causa dessa quantidade de álcool, isto é, antes a
concentração de álcool no sangue era elemento do tipo penal e, a partir da nova
lei, passou a ser somente uma forma de prova.
Tanto a Lei 11.705/2008, como a Lei 12.760/2012, atrelaram o artigo 306 ao
crime de perigo abstrato.
Segundo Cruz (2008), não é possível entender como aceitável que o Estado
esteja impedido de desempenhar o seu poder de punir, apenas porque o réu tem
o direito de não produzir provas contra si mesmo. Nesse caso, para ele, precisa ser
aceito que o estado de embriaguez seja comprovado por outro meio capaz, idôneo,
como, por exemplo, exame clínico feito por um perito médico. Ainda que não fosse
aceito outro meio de prova, não produzida pela simples escolha do agente (pela
regra do nemo tenetur se detegere), cada caso poderia ser verificado
individualmente, no sentido de buscar verificar se o crime incorreu em perigo,
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simplesmente demonstrando que a conduta do motorista expôs a perigo de vida
de outrem, ao conduzir veículo automotor sob efeito de substância alcoólica.
Para Prado (2004), a interpretação da norma precisa estar vinculada ao
ordenamento jurídico e as circunstâncias históricas, culturais e sociais em que ela
está inserida. Isto porque, consoante o autor, o significativo número de vítimas
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fatais no trânsito brasileiro, decorrente do consumo excessivo de substância
alcoólica foi fundamental para a modificação do CTB e este fator merece ser
considerado pelos operadores de direito.
Cumpre apresentar aqui a teoria da actio libera in causa (ação livre na sua
causa). Essa teoria parte do pressuposto de que o agente se coloca em situação de
inimputabilidade e pratica um ilícito que poderá ser previsto no momento da
imputabilidade. Assim, segundo essa teoria, esse agente deve responder pelo ilícito,
seja porque desejou o resultado (embriaguez preordenada), visto que, mesmo
podendo prever esse resultado, não fez nada para evitá-lo, o que caracteriza o dolo
eventual, ou porque, caso não tenha previsto esse resultado, deveria tê-lo previsto,
o que caracteriza a culpa. Esse conceito está conciliado com o hoje entendido pelos
doutrinadores e pelas normas legais, que liga a imputabilidade à capacidade de o
agente compreender a natureza ilícita do ato que praticou e de conduzir-se
conforme esse entendimento. Assim, imputável é o agente que é saudável, do
ponto de vista mental, e desenvolvido, que tem a capacidade de compreender que
seu comportamento contradiz as normas legais.
O modelo habitual de aplicação dessa teoria é o da embriaguez
preordenada, em que o indivíduo, com a finalidade principal de praticar o delito,
embebeda-se para ter coragem bastante para a prática desse delito, ou também
para isentar-se da pena, pondo-se em condição de inimputabilidade. Aqui, está
patente o dolo do indivíduo no tocante ao evento delituoso, sendo que o primeiro
fator no conjunto dos eventos é a embriaguez, que leva à conseqüência contrária à
lei, mesmo que seja simplesmente um ato preparatório.
Porém, nas situações de embriaguez voluntária ou culposa, existe a
possibilidade de dolo ou de culpa somente no tocante ao ato da embriaguez, em
276

www.conteudojuridico.com.br

si, o agente se embriaga, seja por imprudência ou por negligência, ou procurando
apenas embriagar-se e o crime resultante desse estado não é desejado por esse
agente.
Para Carrara (apud NASCIMENTO, 2000), sob o ponto de vista de dolo e
culpa, a teoria da actio libera in causa estabelece: nas situações de embriaguez
preordenada, qualquer quantidade de álcool ingerida, a imputabilidade sempre
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dolosa; e nas de embriaguez voluntária ou culposa, se essa embriaguez for
completa, a imputação seria na forma culposa e se for incompleta, não haveria
imputabilidade e a imputação seria dolosa, contudo, menos rigorosa.[1]
O princípio essencial dessa teoria encontra-se no fato de que a definição de
causalidade (nexo causal) não requer que a vontade do agente seja permanente em
cada instante da execução do ato. Para Nascimento (2000), hoje, já existe uma
tendência no sentido de punir mais severamente a embriaguez, ao invés de se punir
o fato ocorrido durante esse estado. Dessa forma, segundo o autor, apenas se
5

deveria punir o indivíduo pelo ilícito no caso da embriaguez preordenada. Portanto,
pode-se inferir que a teoria em tela é claramente válida para os casos de
embriaguez preordenada ou até mesmo para os de embriaguez voluntária ou
culposa, antes mesmo de se embriagar o indivíduo tomou sobre si a
responsabilidade, o risco de praticar um delito ou tinha condições de prever que
poderia praticá-lo.
O real dilema no campo da punibilidade dos ilícitos cometidos em estado de
embriaguez é decorrente do impasse que existe entre a segurança jurídica e a
pública. Com relação à segurança pública, reputar todos os casos de embriaguez
completa como causa excludente de imputabilidade seria um ato de
irresponsabilidade por parte do Estado, representando verdadeiro estímulo ao
consumo de bebida alcoólica. Com referência à segurança jurídica, o impasse é:
reputar a imputabilidade do agente que se embebeda e vem a praticar um ilícito,
que não podia prever no derradeiro instante de plena capacidade de entendimento,
é intentar contra os preceitos definidos pelo direito penal, no tocante à
culpabilidade.
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Nesse sentido, é imprescindível discutir a efetividade da lei 12.760/2012.
Para fins comparativos, vale informar que, no primeiro ano da vigência da Lei
11.705/2008, o número de acidentes de trânsito provocados por agentes
embriagados reduziu, de acordo com pesquisa feita pelo Departamento Nacional
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de Trânsito – DENATRAN (apud CFCA, s.d):
Em relação aos acidentes com vítimas, em 2007 foram
registrados 13.672 acidentes contra 13.459 no mesmo
período em 2008. Considerando as vítimas fatais, os números
apontam 1.055 mortes no ano de 2007 contra 981 em 2008.
Neste ano a cidade do Rio de Janeiro registrou 30% de
mortes a menos e em Tocantins houve uma redução de 55%
no número de feridos, conforme mostrado nas tabelas
abaixo. A pesquisa identificou também que as autuações
referentes à condução de veículo sob efeito de bebida
alcoólica cresceram de 678 para 2.322 registros (CFCA, s.d, p.
1).
Entretanto, de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria de Vigilância em
Saúde, do Ministério da Saúde, indica que entre os anos de 2011 e 2017 aumentou
em 16% a frequência de adultos que admiram consumir bebida alcoólica e
conduzirem veículos motorizados. “No conjunto das 27 cidades, 6,7% da população
adulta referiram conduzir veículo motorizado após consumo de bebida alcoólica.
Os homens (11,7%) continuam assumindo mais essa infração do que as mulheres
(2,5%)” (SAÚDE, 2018, p. 1).
Ainda de acordo com referido órgão no ano de 2017 foram contabilizadas
35.300 vítimas fatais no Brasil, mortes essas ocasionadas por acidentes de trânsito,
sendo que dentre essas vítimas, o maior percentual é de vítimas e 36,75%
pertenciam a jovens entre 20 e 39 anos (SAÚDE, 2019).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em pesquisa realizada até 16/06/2009,
um ano após a vigência da Lei Seca, o número de acidentes aumentou de 127.683
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(2007-2008) para 138.226 (2008-2009). Houve ligeira redução dos acidentes com
vítimas fatais, de 5.481 (2007-2008) para 5.347 (2008/2009), sendo que o número
de mortos caiu de 6.729 (2007-2008) para 6.614 (2008-2009) (AQUINO, 2015).
Após a edição da Lei 12.760/2012, a Polícia Rodoviária Federal verificou uma
ligeira queda na quantidade de acidentes oriundos do uso de álcool “após a lei ter
estabelecido tolerância zero ao álcool e aumentado o valor da multa para quem for
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flagrado embriagado ao volante, em 2012. Naquele ano foram registrados 7.594
acidentes, 7.526 em 2013 e 7.391 no ano passado” (AQUINO, 2015, p. 2).
Quanto à jurisprudência, no tocante à efetividade penal da Lei 12.760/2012,
existem inúmeros entendimentos divergentes, conforme pode se verificar abaixo.
Em análise ao recurso ordinário em HC, medida liminar em que o paciente
alega que foi processado por ter infringido o artigo 306, do CTB, e que não existem
provas que o incriminem, assim, não existe prova de materialidade do delito, o STF,
nesta oportunidade, reconheceu5 de ofício o habeas corpus, trancando o processo
quanto ao artigo 306, do CTB:
[...] 2. Com a redação conferida ao artigo 306 do CTB pela Lei
n.º 11.705/08, tornou-se imperioso, para o reconhecimento
de tipicidade do comportamento de embriaguez ao volante,
a aferição da concentração de álcool no sangue. 3. A Lei n.º
n.º 12.760/12 modificou a norma mencionada, a fim de dispor
ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação
alcóolica,

acrescentando

ser

viável

a

verificação

da

embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade
psicomotora. 4. Contudo, no caso em apreço, praticado o
delito com a redação primeva da legislação e ausente a
sujeição a etilômetro ou a exame sanguíneo, torna-se inviável
a responsabilização criminal, visto a impossibilidade de se
aferir a existência da concentração de álcool por litro de
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sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas por uma análise
na qual se atenha unicamente aos sinais clínicos e às
manifestações físicas e psíquicas do avaliado. [...] Ordem
concedida, de ofício, a fim de reconhecer a ausência de justa
causa e trancar o Processo n.º 0012098-92.2010.8.16, somente
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quanto ao artigo 306 do CTB (STJ, 2014, p. 1).
Referida decisão pode abrir precedentes para que outras pessoas, flagradas
com quantidade de álcool superior à permitida, na condução de veículos, possam
ser beneficiadas.
Outro fator que dificulta a aplicação da nova lei seca é quando ocorre lesão
corporal culposa, visto que para a ação penal, a vítima precisa fazer a representação,
não obstante o Ministério Público de São Paulo entenda que o crime de embriaguez
ao volante, previsto no artigo 306, do CTB, é de ação pública incondicionada,
segundo razões expostas nos Autos de Apelação nº 1.366.511-0 (MPSP, 2003).
Conclusão
O trânsito de veículos pelas ruas de todas as cidades brasileiras vem
aumentando progressivamente e, com esse aumento, também é cada vez maior o
perigo que ele traz consigo. Nesse contexto, em face da necessidade da existência
de leis mais severas que proporcionem segurança para toda a coletividade, entrou
em vigência a Lei 12760/2012, que buscou sanar algumas brechas existentes na Lei
11705/2008 e, consequentemente, promoveu alterações no CTB, com o objetivo de
tentar reduzir os elevados níveis de criminalidade no trânsito que, diuturnamente,
ocorrem nas estradas brasileiras. Referida norma buscou dar uma resposta mais
efetiva a esse problema, visto que o Brasil é um dos países mais violentos, no
tocante aos acidentes de trânsito. Uma legislação mais severa mostra a crescente
preocupação com as inúmeras, até milhares, de vidas ceifadas por atos imprudentes
e pela falta de responsabilidade dos motoristas, sem contar os danos materiais
originados por esses acidentes. As leis não buscam somente a justiça, mas também
a segurança da coletividade.
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Vale dizer que a segurança no trânsito é um direito garantido pela
Constituição Federal, por meio do artigo 23, inciso XII. Dessa forma, pode-se dizer
que os testes previstos no CTB constituem uma forma indireta de resguardar a vida,
a integridade física das pessoas e a segurança de todos, além de ser uma forma
direta para que a lei seca seja efetiva.
No tocante à efetividade penal da Lei 12.760/2012, ao analisar o material
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pesquisado, verificamos que vem aumentando gradativamente o número de
pessoas que consomem bebidas alcoólicas, pondo em risco a sociedade, apesar da
diminuição de vítimas fatais nos acidentes de trânsito.
Em face de todo o exposto, é possível inferir que a efetividade penal da lei
em epígrafe está prejudicada, em face das inúmeras interpretações que ela enseja.
Os entendimentos dissonantes no âmbito do próprio STJ, além do relaxamento das
fiscalizações, fazem com que o número de condutores de veículos embriagados
apresente o crescimento mencionado.
5
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Nota:
[1] A imputação existe quando uma pessoa é acusada de um crime e imputabilidade
é quando a pessoa que foi acusada por cometer um delito é responsabilizada e terá
que responder por esse ato ilícito. Imputabilidade é ainda um conjunto de
circunstâncias pessoas que concedem ao agente a capacidade para lhe ser
imputada, juridicamente, a prática de um fato típico.
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DESINVESTIMENTO ESTATAL: ANÁLISE DO IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
DANIEL BRASILIENSE E PRADO, o autor:
Procurador da Fazenda Nacional, atua na
Coordenação-Geral de Assuntos Societários
(CAS/PGFN).
Resumo: Alienação de posição acionária da União no capital social do IRB Brasil
Resseguros S.A. é procedimento de desinvestimento, pois não existe poder de
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controle, fundado no preceito Constitucional que determina a intervenção estatal
supletiva na economia, que trouxe paradoxos, pois ao tempo em que o estado
reduziu sua participação, aumentou sua ingerência nas atividades empresariais. A
hipótese levantada para o descompasso entre o desinvestimento realizado com
base em regramento constitucional e o aumento do poder de controle estaria na
existência da ação preferencial de classe especial (Golden share).
Palavras-chaves: Desinvestimento – Golden share – IRB Brasil Resseguros.
Sumário: 1. Introdução. 2. Desenvolvimento. 2.1 Levantamento histórico. 2.2
5
Aspecto normativo do desinvestimento.
2.3 Golden Share. 2.4 IRB-Brasil Resseguros

S.A. 3. Considerações finais. 4. Referências.
1.

Introdução
Com a advento das eleições presidenciais em 2018, novo direcionamento

na política econômica brasileira foi estabelecido, no sentido de menor intervenção
estatal na economia. A organização administrativa da Presidência da República e
seus Ministérios foi reestruturada pela Lei nº 13.844/2019, por sua vez
regulamentada pelo Decreto nº 9.745/2019, estabelecendo o plano material para
condução do processo.
Neste contexto, para reordenar o papel do Estado na economia fundado
em políticas de desmobilização e desinvestimento, foi criada a Secretaria Especial
de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, órgão específico singular do
Ministério da Economia, com a incumbência de estabelecer as diretrizes e edição
de atos no âmbito de sua competência.
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Desinvestimento estatal é a operação de alienação de ativos nos casos
de participação minoritária do Estado na economia, quando ausente o controle
acionário, enquanto desestatização implica na retirada do Estado da economia,
quando participa majoritariamente de atividade econômica.
A condução do processo de desinvestimento e desestatização busca dar
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vigor ao preceito constitucional que permite a participação estatal na economia
apenas nos casos de relevante interesse coletivo ou quando for necessário em razão
de imperativos de segurança nacional (art. 170 da Constituição Federal).
Porém, esse processo pode gerar situações conflitantes, quando ao
tempo em que se realiza o desinvestimento, aumenta-se o poder estatal na
economia, surgindo situação paradoxal e conflitante com o direcionamento
constitucional, em virtude de estruturação societária particular.
A situação mencionada ocorreu no desinvestimento do IRB Brasil
Resseguros S.A., quando após a alienação das ações ordinárias da União no capital
social da empresa, a ingerência estatal na economia aumentou, paradoxalmente,
em virtude da existência de ação preferencial de classe especial (Golden share).
A metodologia a ser utilizada para testar a hipótese acima relacionada
será descritiva e doutrinária, no intuito de isolar o problema e aferir a possível causa
do descompasso entre o preceito constitucional e o resultado do desinvestimento.
2.

Desenvolvimento
2.1 Levantamento histórico
Para Thomas Hobbes, o dever do Estado consiste em garantir a

segurança para seus indivíduos, por meio da lei e da ordem, colocando limites ao
estado da natureza, posição essa em que vigora a luta de todos contra todos. Ao
renunciar à parcela da liberdade individual em prol do “Leviatã”, ser mítico que se
põe acima de todos em nome do bem comum, surge a ideia de Estado nacional[1].
Atualmente o Leviatã pode se mostrar em vários tons distintos: pode
assumir diretamente o papel de empreendedor ou proprietário; atuar como
acionista majoritário de empresas, nas situações de sociedades parcialmente
privatizadas; ou agir como acionista minoritário em sociedades empresariais (por
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meio de fundos soberanos, bancos de desenvolvimento ou empresas de
participação)[2].
A discussão filosófica sobre intervenção do Estado no domínio
econômico e qual o papel efetivo dos governos na consecução de seus ideais ganha
mais importância em tempos de déficit e contingências orçamentárias.
Ao Constituição Federal, ao tratar do tema, não deixa dúvidas de que “ a
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exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo”
(art. 173), tratando a intervenção estatal na economia de forma excepcional.
De fato, a Carta de 1988 buscou retirar da política brasileira o
autoritarismo vivenciado outrora, fixando o conjunto de garantias individuais e
coletivas que tonificam o Estado Liberal de Direito, entre eles os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, ordem econômica amparada na propriedade privada e
na livre concorrência[3].
O Estado pode atuar5 somente episodicamente, nos casos em que os
particulares não tenham interesse em intervir, de forma a salvaguardar todo
interesse que se sobreponha ao particular, ou quando for para garantir a própria
existência e razão de ser do Estado[4].
O princípio da livre iniciativa, com suporte Constitucional, não diz
respeito unicamente à liberdade de comércio, compreendido como a não
ingerência estatal no domínio econômico, concedendo a faculdade de criar e
explorar atividade a título privado sem estar sujeito à restrição estatal, em amplas
condições de concorrência.
Vai além, pois valoriza o trabalho humano em seu contexto social, sendo
expressão voltada não somente ao capital, mas também ao trabalho e sua vertente
associativa, propiciando a melhor organização do particular para fomentar a
liberdade[5].
Depois da Segunda Grande Guerra, intervenções estatais na economia
tornaram-se amplas, quando políticas de bem-estar social (Welfare State)
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ganharam força por meio de teorias intervencionistas keynesianas, surgindo uma
onda de nacionalização de serviços estatais por empresas públicas.
No Brasil, a doutrina intervencionista visando desenvolvimento nacional
tomou força institucional após 1964, quando o país assumiu o lugar do empresário,
e não mero regulador da atividade exercida pelo particular, fundado na inexpressiva
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poupança interna insuficiente para implantação de grandes empresas privadas
nacionais[6].
Esse movimento durou aproximadamente até o final dos anos oitenta,
quando começou a ser questionada a eficiência estatal no oferecimento desses
serviços, iniciando-se o movimento inverso, de cunho liberal, que buscava fortalecer
o mercado e o setor financeiro[7].
Essa virada ganhou força com a grave crise econômica do final dos anos
70 e do começo dos anos 80, levada a efeito por conta do petróleo, iniciando um
processo de desestatização que propunha como alternativa o modelo de Estado
mínimo.
Na Inglaterra, a partir do final dos anos 1970, o governo da primeiraministra Margareth Thatcher, guiado pelos ideais do pensamento econômico de
Friedrich A. Von Hayek, iniciou a desestatização de companhias como British
Telecom, British Gas e companhias de água e eletricidade[8], originando também a
possibilidade da Golden share nas sociedades privatizadas[9].
Após esse primeiro movimento, iniciou-se na América Latina as primeiras
desestatizações, na década de 80, sendo os pioneiros nesse processo Chile, México
e Brasil. Deve-se considerar que não existe um modelo único de privatização, sendo
possível contabilizar mais de 50 tipos diferentes, realizados globalmente no
interesse das mais variadas políticas públicas.[10]
Na atualidade, governos se sofisticaram, diluindo as participações
acionárias no poder de fundos de pensão ou bancos de fomento sem perder parcela
do controle, técnica utilizada em larga escala por países ao redor do globo.[11]
Ao considerarem o elevado custo político das privatizações, já que
existiam demasiadas controvérsias ideológicas no processo, muitas estatais foram
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parcialmente privatizadas, de modo que o Estado continuou operando por meio de
participação acionária minoritária.
Entre 1979 e 1983, forte crise arrebatou o Brasil, período em que
enfrentou desequilíbrios orçamentários e financeiros, devido à disparada do preço
do petróleo, deixando a balança comercial nacional desfavorável, pois nessa época
o país importava a matriz energética de países produtores[12].
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Nesse cenário de recessão, durante os anos oitenta, apelidado de
“década perdida”, o caminho para enfrentar a necessidade de cobrir o déficit
orçamentário foram as privatizações.
As reformas do aparelho estatal por meio de desestatizações ganharam
força no governo Collor (1990-1992), continuando no governo Itamar Franco (19921994) e se fortalecendo durante o governo Fernando Henrique Cardoso (19952002).
O Programa Nacional de Desestatização buscava, na época, conter a
5

expansão administrativa referenciada no Decreto-Lei 200/67, concentrando
esforços estatais em áreas de mais necessidade, deixando a cargo da iniciativa
privada a exploração da atividade empresarial propriamente dita.
Na participação minoritária estatal no domínio privado, chamadas por
Aragão de empresas público-privadas, existem “[...] instrumentos especiais de

direitos societário, como um acordo de acionistas ou uma Golden share, que lhe dá
poderes além dos assegurados a qualquer sócio pela legislação societária, mas sem
que deixe de ser um acionista minoritário ou assuma parte do controle da
sociedade”[13].
Quando das desestatizações, “[...] havia uma preocupação com

interesses estratégicos da União, que poderiam ser afetados após a alienação de
suas ações [...]”, motivo pelo qual foram previstos mecanismos permissivos da
regulação estatal, como o acordo de acionistas e a ação preferencial de classe
especial (Golden share)[14].
2.2 Aspecto normativo do desinvestimento
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Atualmente existem, no âmbito federal, 134 empresas estatais, sendo 46
de controle direto e 88 de indireto,[15] além de vasta carteira de investimentos por
intermédio do BNDES, banco de fomento com amplas atribuições na indução da
economia[16].
Para reordenar o papel do Estado no domínio econômico, deve-se seguir
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o procedimento legal, com a inclusão no Programa Nacional de Desestatização (Lei
nº 9.491/97), que objetiva reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
contribuir para a reestruturação dos setores público e privado, com a retomada de
investimentos, de modo a permitir que a Administração concentre esforços em
atividades estatais prioritárias.
Nos casos de desinvestimento, as participações acionárias da União
serão depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, que será administrado
pelo BNDES, gestor do fundo com competência para proceder à alienação das
cotas, depois de autorizado por decreto presidencial.
O Conselho Nacional de Desestatização (CND), órgão superior de
decisão do PND, possui a função de recomendar inclusão ou exclusão de empresas
e participações, para reestruturação societária. A partir da Lei nº 13.334/2016, suas
funções são desempenhadas pelo Conselho do Programa de Parcerias de
Investimentos da Presidência da República (CPPI), constituído por membros do alto
escalão federal.

2.3 Golden Share
A ação preferencial de classe especial, conhecida doutrinariamente
como golden share, possui fundamento no art. 17, §7º, Lei de Sociedades Anônimas
(LSA), assim como no art. 8º da Lei nº 9.491/1997, que permitem a sua criação no
processo de desestatização, conferindo poderes de veto às deliberações da
assembleia-geral nas matérias especificadas pelo estatuto.
No intuito de fazer frente às necessidades orçamentárias, as
desestatizações possibilitaram a transferência de empresas públicas para o setor
privado, mantendo-se a influência do Poder Público sobre determinadas questões
de interesse, por meio da Golden share.
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É uma maneira de manter a intervenção estatal na economia em
condições desproporcionais à participação acionária, porquanto, com parcela
ínfima ou simbólica, permite-se elevado poder de governança e administração[17].
Concede direito decisório de forma desproporcional ao direito de
propriedade na empresa, sob o fundamento de proteger interesse público, estando
presente em solo nacional, assim como na Alemanha, França e Itália, apesar de ser
medida desincentivada pela União Europeia, por ser potencial impeditivo do livre
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circulação do capital[18].
Assim, a Golden share possui nítido vetor regulatório ou planejador, uma
vez que permite ao Estado influenciar os caminhos e a governança societária,
viabilizando a transferência da propriedade a grupos privados para o exercício da
atividade econômica, sem, no entanto, se afastar dos atos de gestão, mantendo o
interesse público que ficará sob o resguardo do Poder Público[19].
Ao conceituá-la também como vetor regulatório, Carvalhosa leciona que
é “[...] instrumento direto de política
pública que pode substituir, em certa medida,
5

as funções de uma agência estatal reguladora”, lembrando, ainda, que este
instrumento “[...] acarreta diminuição no preço de venda das empresas privatizadas,

justificando-se unicamente pela prevalência do interesse público”[20].
Sobre este particular, existe consulta formulada ao Tribunal de Contas da
União, tombada sob o nº 025.285/2017-3, que trata de questionamento referente
à competência e à possibilidade de supressão, sem contrapartida financeira, de
direitos conferidos à União por meio de ações de classe especial ( golden shares)
criadas quando da desestatização de companhias federais, cuja relatoria é do
Ministro José Múcio Monteiro que, em função da assunção da presidência daquela
Corte, foi transferida para o Ministro Raimundo Carreiro[21].
Até o momento, não existe conclusão do julgamento, já que foi suspenso
em razão de pedido de vista formulado na sessão ordinária do plenário em
18/7/2018, pelo Ministro Vital do Rêgo. É uma questão intrincada, pois visa discutir
a eventual existência de valor precificado na golden share, caso de fato exista, e
como seria feito o pagamento pela eventual renúncia aos poderes pela União.
2.4 IRB-Brasil Resseguros S.A.
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O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, foi criado em 1939 pelo
presidente Getúlio Vargas (Decreto-lei nº 1.186, de 3 de abril de 1939), visando
fortalecer e apoiar o desenvolvimento do mercado segurador nacional, assim como
reter no país riscos de empresas nacionais, seara dominada antes por
resseguradoras estrangeiras. Com a criação, conferiu-lhe o monopólio e a regulação
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do mercado securitário[22].
O mercado de resseguros tem a função de pulverizar os riscos de maior
volume, podendo atuar no resseguro de empresas seguradoras, ou na retrocessão,
atuando juntamente com outras resseguradoras. Pela grandeza dos objetos
segurados, é um mercado de extensão internacional, bastante competitivo.
Como as companhias do mercado segurador não possuem capital
suficiente e recursos adequados para aceitar todos os sinistros contratados, devem
se proteger também de eventuais riscos do negócio. Por essa razão, a
resseguradora atua como “seguro do seguro”, ou “seguro do resseguro”,
pulverizando os riscos existentes e propiciando o funcionamento do mercado[23].
Na época da fundação do IRB o mundo se recuperava dos efeitos da
crise de 1929, com a indústria do cafeeira nacional perdendo espaço nas
exportações e o mercado nacional adotando política de substituição de importação.
Em verdade, a partir de 1933 o mercado interno já se recuperava da crise,
graças à política anticíclica em curso (governo comprando os estoques dos
cafeicultores) e ao panorama internacional de elevados preços de mercadorias
importadas, aumentando o interesse pelas atividades econômicas internas.
Combinado com o conflito bélico de 1939 e ampliação de anseios nacionalistas,
surgiu forte corrente na defesa da indústria nacional capaz de atender às
necessidades do mercado interno.[24]
Bens industriais provenientes do exterior a baixo custo, somados à
inversão industrial interna em razão da redução de produção de café, impactaram
positivamente o fomento industrial interno, que necessitaria de segurança para a
sua atuação, no dinâmico processo de geração de renda[25], criando ambiente
propicio ao surgimento da resseguradora nacional.
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A Carta de 1937 se inclinava à atuação estatal no domínio econômico
somente para suprir as “deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores

da produção” (art. 135), com feição liberal na forma, mas forte atuação política na
atividade industrial, com a cartelização da economia e o ambiente altamente
regulamentado, desde o café até a produção de mandioca.[26]
Em 1946 houve a consolidação da legislação relativa ao IRB (Decreto-Lei
nº 9.735, de 4 de setembro de 1946), fomentando as operações de resseguro e
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retrocessão, operações garantidas pela União, visando também ao mercado
estrangeiro.
Com a edição do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, o IRB
foi transformado em sociedade de economia mista, permanecendo como órgão
regulador de resseguro, a partir da criação do Sistema Nacional de Seguros
Privados, monopolizando o exercício da atividade de resseguro, chamando-se
agora IRB Brasil Resseguros S.A.
5

Em 1997 foi incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND) por
meio do Decreto nº 2.423, de 16 de dezembro de 1997, processo que não foi
adiante em razão de suspensão judicial decorrente de medida liminar concedida
nos autos da ADIN nº 2.223-7, haja vista a discussão referente à transferência de
funções regulatórias e fiscalizatórias para a SUSEP, antes conferidas ao IRB.
Em 15 de janeiro de 2007, foi sancionada a Lei Complementar nº 126,
que abriu o mercado ressegurador brasileiro, quebrando o monopólio do IRB,
passando a ser empresa resseguradora local, perdendo a qualidade de órgão
regulador, atribuição que foi conferida à Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP.
Em virtude da abertura do mercado ressegurador, o IRB se reestruturou,
retomando processo de desestatização por meio da Resolução nº 3, de 7 de abril
de 2011, o qual havia sido suspenso pela Resolução CND nº 32/2000.
Após esse processo inicial de desestatização do IRB, nos termos da
legislação vigente, a empresa tornou-se sociedade privada da qual a União detinha
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participação minoritária (11,73% do capital votante), com 10% do capital vinculado
ao Acordo de Acionistas, que permite que ela integre o denominado “ Bloco de

Controle” da sociedade. O primeiro Acordo firmado entre as mesmas partes é de
24 de maio de 2013, tendo sido, em 12 de agosto de 2015, aditado e consolidado[27].
Em 2017, o IRB abriu o capital com o lançamento das ações no Novo
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Mercado da B3, nível máximo de Governança, assumindo a 8ª posição entre os 10
maiores resseguradores do mundo em valor de mercado.
Em decorrência de acordo de acionistas pactuado entre o bloco de
controle, foi criada, na forma do art. 17 da Lei das Sociedades Anônimas e do art.
8º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, ação preferencial de classe especial
de titularidade exclusiva da União (golden share).
Com a edição do Decreto nº 9.811, de 30 de maio de 2019[28], foram
incluídas as ações ordinárias detidas pela União no capital social do IRB no
Programa Nacional de Desestatização, designando-se o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES como responsável pela execução e
pelo acompanhamento dos atos necessários à alienação, frisando que a golden

share não foi incluída no processo de venda.
Em 23 de julho de 2019 a sociedade empresária comunicou ao mercado
a alienação, por parte da União, da totalidade de sua participação, exceto pela ação
preferencial de classe especial, no âmbito de oferta pública com esforços restritos
de distribuição secundária, deixando de participar do acordo de acionistas, assim
como do grupo de controle da companhia[29].
Na mesma data foi publicado fato relevante pela sociedade informando
que, após a liquidação da oferta pública, houve a rescisão do Acordo de Acionistas
da Companhia, ficando sem controlador definido (capital pulverizado)[30].
Observa-se que o poder relacionado à golden share, após a alienação da
posição acionária da União e consequente rescisão do acordo de acionistas, foi
majorado, pois duas cláusulas estão intimamente ligadas ao acordo de acionistas,
quais sejam, as que se referem à definição de políticas de subscrição e retrocessão
e à transferência de controle acionário da sociedade. Vejamos:
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Art. 8 A Golden Share confere à União, em caráter
permanente, direitos de veto nas deliberações sociais ou
negócios jurídicos a respeito das seguintes matérias:
I - mudança de denominação da Sociedade ou de seu objeto
social;
II - transferência de controle acionário da Sociedade,
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observado o disposto no § 1º deste art. 8º;
III - alteração ou aplicação da logomarca da Sociedade;
IV - definição das políticas de subscrição e retrocessão,
representadas por normas de caráter geral, sem indicação
individualizada de negócios, devendo esse direito ser exercido
de forma a se buscar o equilíbrio econômico-financeiro das
carteiras correspondentes, salvo disposição expressa em
acordo de5acionistas do qual a União faça parte;
V - operações de transformação, fusão, incorporação e cisão
que envolvam a Sociedade, que possam implicar em perdas
de direitos atribuídos à Golden Share; e
VI - qualquer alteração dos direitos atribuídos à Golden Share,
sem a anuência escrita manifestada pela União.
§ 1º Não está sujeito ao veto da União de que trata o inciso
(ii) do art. 8º deste Estatuto Social as transferências de ações
que sejam realizadas em conformidade com acordo de
acionistas do qual a União faça parte.
Veja-se que o poder de veto, antes condicionado ao acordo, tornou-se
ilimitado com a retirada da União e consequente rescisão do acordo. Com a
alienação e a saída da União do Acordo, não existe nenhuma exceção a ser
respeitada pela cláusula especial, aumentando-se o poder de veto da União.
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A situação extraordinária indica que, mesmo após a alienação, fazendo
frente ao preceito Constitucional de mínima intervenção, o poder de gerência na
sociedade aumentou, pois o poder de veto a transferências acionárias e a eventuais
políticas de subscrição de risco e retrocessão será ilimitado.
Hipoteticamente,

poderá

a

União

vetar

incondicionalmente
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transferências de controle acionário da sociedade e definição de políticas de
subscrição e retrocessão, sem observância de qualquer baliza constante do acordo
rescindido.
O cenário do mercado ressegurador é bem distinto daquele de 1939,
data da criação do Instituto, em que o mundo se recuperava da grave crise de 1929.
Dessa forma, ao se retirar do IRB, o estado permanece de maneira mais forte no
mercado, evidenciando-se evidente conflito com o mandamento Constitucional de
intervenção apenas quando houver relevante interesse coletivo e imperativos de
segurança nacional.
Se normativamente a previsão Constitucional endossa a atuação estatal
apenas nos casos de relevante interesse coletivo, quando for necessário, decorrente
de imperativos da segurança nacional, no mundo dos fatos, a questão toma
contorno diverso, mormente em decorrência de acordos de acionistas ou cláusulas
preferenciais (golden share).
Se, a partir da análise normativa, os valores embutidos no preceito
constitucional nos levam à menor intervenção, reservada aos casos de relevante
interesse coletivo e aos motivos de segurança nacional, a análise dos fatos nos leva
a crer que, mesmo com a alienação da participação, restaria ainda grande
intervenção do Estado no domínio econômico.
3.

Considerações finais
A retirada do estado do meio econômico, no sentido de valorizar a

Constituição, é intrincada e possui variados conflitos no caminho. O cumprimento
ao preceito constitucional de intervenção excepcional apenas em situações de
interesse coletivo ou segurança nacional traz complexidades que podem surgir no
curso do processo.
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Desinvestir traz consequências legais e questionamentos acerca de quais
instrumentos devem ser usados, além de apresentar variações interventivas, como
o caso das ações preferenciais de classes especiais, que ganham força no momento
da retirada.
A melhor forma para que seja de fato valorado o preceito constitucional
parece ser a comunhão de esforços entre legislativo, executivo e judiciário,
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objetivando ambiente mais promissor para geração de empregos, renda e riqueza.
Neste sentido, partindo dessas reflexões coletivas das três esferas de
poder, poderia ser discutida a necessidade da ação preferencial de classe especial
na atualidade, a partir de estudos constitucionais comparados.
4.
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PRAZO COMUM PARA DEFESA, RÉUS DELATORES E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
LEONARDO DE TAJARIBE RIBEIRO
HENRIQUE DA SILVA JUNIOR, o autor:
Acadêmico do curso de direito da
Universidade Cândido Mendes - Campus
JPA.
O ordenamento processual penal estabelece determinados trâmites
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processuais que devem ser respeitados para a validade e regularidade dos atos
praticados, a que denominou-se “ritos processuais”, estabelecendo prazos de
cumprimento para determinadas diligências e, no mais das vezes, formas
específicas a serem respeitadas para a correção e produção dos efeitos pretendidos,
o que se chamou de “instrumentalidade das formas”, corolário da teoria geral do
processo.
Nesta seara, pacífica está a importância da observância dos postulados
rituais, não só para garantia de validade dos atos, mas também como instrumento
garantidor da segurança jurídica5no curso da instrução processual.
Isto é, como as partes terão o mínimo de segurança exigido para traçar
estratégias defensivas, e até mesmo acusatórias, sem saber de que forma os atos
futuros serão realizados?
Não se trata de mecanismo de previsão dos movimentos do “adversário”,
fazendo-se homenagem a teoria dos jogos no processo penal, nem tão pouco do
conteúdo decisório a ser “emanado“ pelo juízo, mas, sim, de fundação necessária
para possibilitar a própria existência do embate processual garantidor da ampla
defesa e contraditório.
Esta é, dentre outras, a razão pela qual não há, no ordenamento jurídico
brasileiro a ansa cinematográfica em que o advogado adentra ao salão do tribunal
do júri tendo em mãos a prova cabal para a absolvição do acusado, gritando brados
de justiça. Tão somente pela necessidade de juntada dos documentos a serem lidos
ou exibidos em prazo mínimo de três dias úteis, dando-se ciência a parte contrária.
Adentrando mais ao tema proposto, mas sem nos distanciar do fundo
epistêmico do devido processo legal, mencionamos a regra de oitiva das
testemunhas exposta no art.400 do Código de Processo Penal, o qual impera que:
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Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser
realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, procederse-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta
ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado.
Desta forma, cristalina está a determinação de que o rito a ser seguido no
curso da audiência de instrução e julgamento é a oitiva das testemunhas arroladas
pela acusação e, posteriormente, as arroladas pela defesa.
Neste mesmo sentido, importante pontuar, ainda, a ordem de inquirição das
testemunhas, emanada do Art.212 do CPP, o qual versa que as perguntas serão
feitas primeiramente pelas partes e, por último, poderão ser formulados
esclarecimentos pelo juiz, ressaltando-se que a defesa deve perguntar após a
acusação.
A regra já a muito consolidada de a defesa indagar e responder após o
representante do parquet trata-se de matéria de ordem pública, norteadora da
aplicação do próprio princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. Ora,
como poderia a defesa defender-se de algo que ainda não aconteceu e do qual não
detém elementos suficientes para exercer o contraditório?
Portanto, neste sentido é o disposto no art.534 do CPP, o qual ordena que a
defesa apresentará alegações finais, último ato da instrução processual, após a
apresentação das mesmas pela acusação, aplicando as mesmas disposições aos
memoriais, in verbis:
Art. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a
palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo
de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 10 (dez),
proferindo o juiz, a seguir, sentença.
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Sabe-se que a inversão da ordem de inquirição das testemunhas
preteritamente esposada, bem como a inversão da ordem de apresentação de
alegações finais, gera nulidade do ato, conforme recentemente decidido pelo STF.
Nesta perspectiva, sabendo-se que a intimação da parte para apresentar
memoriais escritos faz-se, na prática forense por meio de carga dos autos, ou por
remessa dos autos, no caso da Defensoria Pública, percalços são verificados no caso
de pluralidade de réus, tendo em vista a impossibilidade de se conceder vista dos
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

autos para mais de um sujeito processual ao mesmo tempo.
E se o caso dos autos tratar-se de réus delatores e réu delatado, a quem se
abriria prazo para apresentação de memorias primeiro?
Conforme se verifica, os réus delatores, ainda que virtualmente, encontramse em posição de plano acusatório, eis que concedendo elementos probatórios para
a estrutura ministerial, enriquecendo o arcabouço persecutório, contudo, ainda
fazem jus a defesa, eis que, apesar de serem instrumentos para um meio de prova,
ainda se encontram como acusados
da prática delitiva.
5

Todavia, por sua participação como sujeitos processuais conter elementos

de produção probatória contra os demais réus, e a favor de si próprios,
considerando os benefícios a si concedidos pelo acordo de colaboração premiada,
claro está que resultaria em prejuízo a apresentação de sua defesa após a
apresentação da defesa de outro sujeito processual, contra quem promoveu
persecução probatória.
Neste sentido decidiu a Suprema Corte, em Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 157.627, de relatoria do Ministro Edson Fachin, para anular uma sentença
de primeiro grau emanada do TRF da 4ª Região, proferida pelo então Juiz Federal
Sérgio Moro, em que condenou o paciente após este, delatado em processo
deflagrado pela Operação “lava jato”, apresentar alegações finais em forma de
memoriais antes dos réus delatores.
Na espécie, a defesa pugnou pelo direito de o paciente oferecer os
memoriais após os réus delatores, havendo concessão da ordem pelo STF, em
27/08/19.
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No atual cenário jurídico e social, tal decisão perfaz-se de plausível desenlace
emanado pela Corte Suprema, verdadeiro resplendor de reconhecimento dos
princípios basilares constitucionais que norteiam o sensível processo criminal, já tão
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flagelante por sua própria existência.
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar a responsabilidade de salões de
beleza quando causarem dano estético e moral, demonstrando os efeitos do dano
estético e moral na vitima do erro desse procedimento e apontou quais medidas
cabíveis frente ao CDC para reparação do Dano estético e moral. Foi elaborado de
acordo com o método de abordagem indutivo, procedimento descritivo e através
de documentação indireta. O dano estético, a nosso sentir, corresponde a qualquer
anomalia que a vitima passe a ostentar, no seu aspecto físico, decorrente de
agressão à sua integridade pessoal. Para este fim, foram utilizados a jurisprudência,
súmulas, enunciados e entendimentos de casos recorrentes que tem sido
parâmetro para solucionar as divergências encontradas nas doutrinas, assim como
doutrinas e artigos já publicados. Resta-se certo em dano estético fala-se em lesão
à beleza física, da harmonia das formas e da expressão externa de alguém. De igual
maneira, a Estética é o ramo da 5ciência que estuda a beleza e suas manifestações.
O termo estética originou-se do grego “aisthesis”, em que seu semântico
significado traduz por “sensação”. Ocorre em virtude de uma restauração
insatisfatória ou ao uso de disfarces, alforriando ao ofensor uma indenização por
dano moral.
Palavras-chave: dano estético; reparação; salão; medidas.
ABSTRACT: This article aims to show the responsibility of beauty salons when they
cause aesthetic and moral damage, demonstrating the effects of aesthetic and
moral damage on the victim of the error of this procedure and pointed out which
measures are available in front of the CDC for the repair of aesthetic and moral
damage. It was elaborated according to the method of inductive approach,
descriptive procedure and through indirect documentation. The aesthetic damage,
in our sense, corresponds to any anomaly that the victim has in her physical
appearance, due to aggression to her personal integrity. For this purpose,
jurisprudence, precedents, statements and understandings of recurrent cases have
been used which have been a parameter to solve the differences found in doctrines,
as well as doctrines and articles already published. One remains right in aesthetic
damage is spoken of in injury to the physical beauty, the harmony of the forms and
the external expression of somebody. In the same way, Aesthetics is the branch of
science that studies beauty and its manifestations. The term aesthetic originated
from the Greek "aisthesis", in which its meaningful semantic translates to
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"sensation". It occurs due to an unsatisfactory restoration or the use of disguises,
giving the offender an indemnity for moral damages.
Keywords: aesthetic damage; repair; hall; measures.
INTRODUÇÃO
Os salões de beleza oferecem muitos serviços estéticos de embelezamento

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

e de uma forma geral as pessoas que buscam este serviço querem harmonizar seus
padrões estéticos deixando uma sensação de beleza e satisfação pessoal. No
entanto alguns procedimentos não são bem sucedidos quanto a sua execução
causando transtornos estéticos. Este trabalho visa mostrar qual a responsabilidade
pelo dano estético e quais procedimentos devem ser tomados como medidas
reparação frente ao Código Defesa do Consumidor pelo serviço prestado nesta
relação de consumo determinado a responsabilidade da parte envolvida.
Os salões de beleza podem ser responsabilizados pelos danos estéticos e
morais. Está é uma indagação que iremos perquirir em busca de uma resposta neste
sentido visando atingir os objetivos abaixo.
Este trabalho de pesquisa visa expor a visibilidade:
- Mostrar a responsabilidade de salões de beleza quando causarem dano estético
e moral;
- Abordar o que é dano estético e moral;
- Demonstrar os efeitos do dano estético e moral na vitima do erro desse
procedimento;
- Apontar quais medidas cabíveis frente ao CDC para reparação do Dano estético e
moral.
Neste sentido buscamos abordar o dano estético, o dano moral, a
quantificação da indenização por dano moral, a fixação do quantum indenizatório,
as relações do pedido no CPC, as relações de consumo no direito brasileiro, os
alisantes um produto consumido nos salões de beleza e finalmente da
responsabilidade de salões de beleza e fabricantes.
1 O DANO ESTÉTICO
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De acordo com Melo (2017) define que o dano estético é o prejuízo físico
sofrido pelo ofendido, do qual altera fisicamente a sua mímica facial e dentre isso:
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O dano estético, a nosso sentir, corresponde a qualquer
anomalia que a vitima passe a ostentar, no seu aspecto físico,
decorrente de agressão à sua integridade pessoal. Pode ser a
cicatriz resultante de uma ferida, a amputação de qualquer
dos membros ou, ainda, a perda de um olho. Assim, o dano
estético estará caracterizado se constatado que o indivíduo,
que tenha sofrido injusta agressão, apresenta seqüelas de
caráter permanente, alterando-lhe as feições físicas. (MELO,
2017, p.8).
Para Kfouri; Roque (2014) ao se falar em dano estético fala-se em lesão à
beleza física, da harmonia das formas e da expressão externa de alguém. De igual
maneira, a Estética é o ramo da ciência que estuda a beleza e suas manifestações.
O termo estética originou-se do grego “aisthesis”, em que seu semântico
significado traduz por “sensação”.
5
Para Zarpellon (2011) a Estética é uma ciência com práticas normativas,
composta de regras sob o aspecto do belo, tem como objeto material a atividade
humana “o fazer”, e como objeto formal o aspecto sob o qual é encarado esse
“fazer” profissional que, reunindo os dois elementos obtém-se o “belo”.
Destarte Alvim et al (2015), a Estética enquanto ciência tem desafiado
filósofos de todas as épocas, conceituando o belo segundo tendências ou cultura
de cada filosofia, identifica a beleza às verdades morais e intelectuais do bom, do
justo, ao prazer e ao útil, sobretudo, harmonicamente equilibrados em suas formas
e contornos.
Corroboram Benjamim; Marques; Bessa (2018), neste sentido ao ser
analisado o dano estético é necessário centrar a alteração sofrida pela pessoa em
relação ao o que anteriormente se compunham suas características.
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Coadunam Delucca (2013) alguns doutrinadores conceituam o dano
estético na área do Direito como um “aleijão”, uma deformidade, ou mais que uma
deformidade. Defeitos mínimos podem implicar na modificação em um todo da
expressão, em que a vítima possa ficar desgostante com a forma atual.
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Bolson (2012) mostra que o dano estético ocorre em virtude de uma
restauração insatisfatória ou ao uso de disfarces, alforriando ao ofensor uma
indenização por dano moral. Tanto a jurisprudência estrangeira quanto a brasileira
não admitem tais artífices, meios pelos quais sucumbe a verdade e elide o
profissional à condenação.
A Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso V, ratificar o direito à
indenização quando existir a violação a imagem, colocou de maneira autônoma o
dano estético. (Brasil, 1988).
Oliveira (2015, p.115) entende,
O dano estético, portanto, que afeta diretamente a
personalidade, é modalidade de dano estético. Pode ser
cumulado como danos patrimoniais, como por exemplo,
diminuição da capacidade do trabalho. No entanto por se
modalidade por se modalidade de dano moral, não se cumula
este sob pena de ocorrer bis in idem. A reparação do dano se
faz perante a auto estima do ofendido, o qual se vê abalado
pela agressão sofrida em seu corpo.
2 O DANO MORAL
Ao abordarmos o dano moral tem-se em mente que quando uma pessoa
se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua
honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo
físico, e poderá estender-se ao dano patrimonial se a ofensa de alguma forma
impedir ou dificultar atividade profissional da vítima. (ACADÊMIA BRASILEIRA
LETRAS JURÍDICAS, 1995).
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O dano moral corresponderia às lesões sofridas pela pessoa humana,
consistindo em violações de natureza não econômica. É quando um bem de ordem
moral, como a honra, é maculado. No universo laboral, é julgado pela Justiça do
Trabalho. (AUGUSTIN, 2005).
Segundo Furlanetto (2017) nos ensina que com a promulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 solidificou a possibilidade
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de reparação dos danos morais no ordenamento jurídico brasileiro, tornando,
desde então, pacífica a indenização de danos morais.
Note que neste sentido a Constituição da República de 1988, foi
definitivamente

finalizada

qualquer

dúvida

remanescente

a

respeito

da

reparabilidade pelo dano moral. O artigo 5º da Carta Magna, em seus incisos V e X,
estatuiu a indenização pelo dano moral como sendo uma garantia dos direitos
individuais. (BRASIL, 1988).

5

O artigo 5º, item V, assegura o direito de resposta proporcionalmente ao
agravo, “além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. (BRASIL,
1988).
Procurou o constituinte distinguir de maneira expressa as indenizações
pelos danos material, moral e à imagem, não obstando a cumulatividade desses
direitos, mesmo havendo também o exercício do direito de resposta. (BEDUSCHI,
2016).
Assim, o dano moral, mais do que nunca, tornou-se inconfundível com o
dano de natureza patrimonial e tal distinção tem obrigado tanto a doutrina como
a jurisprudência a identificar o que vem a ser o referido dano à imagem. (BOLSON,
2012).
Nas palavras de Furlanetto (2017, p.35) "assim, estabelecida a possibilidade
de propor ação que enseje a reparabilidade dos danos extrapatrimoniais no sistema
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jurídico pátrio, compete tratar a fundo a respeito da problemática da fixação do
valor da reparação por dano moral nas ações de indenização por danos morais".
2.1 A Quantificação da Indenização por Dano Moral
Para Rangel (2014) mostra que nas ações de indenização por dano moral,
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a principal dificuldade enfrentada ocorre quando se analisa os métodos para fixar
um valor que atinja o objetivo de reparar o dano ocasionado, de modo a satisfazer
a vítima, ainda que de modo parcial, visto que impossível é compensar de forma
monetária um dano extrapatrimonial, assim como de desestimular a repetição do
ato danoso pelo autor da lesão.
Concerne nas palavras de Coelho (2012) afirma que a reparação de um
dano significa o retorno ao status quo, ou seja, à volta à condição em que se
encontrava antes de sofrer o referido dano. Nos casos de danos patrimoniais, essa
reparação ocorre de forma muito mais facilitada, visto que, se um bem é danificado,
basta que se repare o bem, ou que se dê quantia monetária suficiente para que a
vítima possa realizar os reparos por conta própria ou para que possa adquirir bem
igual ou de mesmo valor.
Contudo, leciona Santos (2016, p.123) que:
Essa entrega de dinheiro, tão comum nos casos de dano
patrimonial, não guarda a mesma função, quando ocorre
dano moral, por uma razão certa e óbvia: o dano moral é
insuscetível de ser reparado in natura ou em dinheiro. O
dinheiro deixará uma mãe que perdeu o filho na mesma
situação em que ela se encontrava quando o filho ainda era
vivo? O dinheiro retirará da vítima o mal-estar causado pela
perda de um braço, ainda que a prótese seja quase perfeita?
Evidente que não. Enquanto no dano patrimonial o dinheiro
assume preponderante função de equivalência, ou seja, com
alguma exatidão cumpre o objetivo da responsabilidade civil
que é o de restabelecer o patrimônio afetado, no dano moral
o dinheiro serve a fim distinto. Jamais será o equivalente do
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dano, mas terá como fundamento
compensação para a vítima.

a

satisfação,

a

Em outras palavras, o dinheiro funciona como equivalente quase perfeito
ao dano material, pois, recebendo a compensação monetária, se faz possível
retornar ao status quo em quase a totalidade dos casos de dano material. (DIDIER
JR, 2015).
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Considerando as palavras de Diniz (2008), o mesmo não ocorre nos casos
de danos extrapatrimoniais. Considerando que se trata de dor íntima, de
padecimento do espírito, não existe a possibilidade de restabelecer a condição
prévia à ocorrência do dano. O que se deve ponderar para calcular o valor da
reparação dos danos morais, é que a vítima deve receber valores suficientes que
permitam que esta se utilize da reparação monetária recebida para buscar meios
para amenizar o sofrimento ocasionado pela prática lesiva da forma que melhor
5

considerar. Ainda, é necessário indicar quantia que seja suficientemente grande
para que iniba o autor das mazelas de que repita os mesmos atos que causaram o
dano, de forma que a indenização a ser paga atue como uma sanção para o autor
da lesão.
Assim, Theodoro Júnior (2016, p.35) define a problemática da quantificação
da reparação dos danos morais:
O problema mais sério suscitado pela admissão da
reparabilidade do dano moral reside na quantificação do valor
econômico a ser reposto ao ofendido. Quando se trata de
dano material, calcula-se exatamente o desfalque sofrido no
patrimônio da vítima, e a indenização consistirá no seu exato
montante. Mas quando o caso é de dano moral, a apuração
do quantum indenizatório se complica porque o bem lesado
(a honra, o sentimento, o nome etc.) não se mede
monetariamente, ou seja, não tem dimensão econômica ou
patrimonial.
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No mesmo sentido, Paiva e Gusmão (2008, p.153) explanam que “o maior
problema encontrado pelos magistrados, após a configuração do dano moral
propriamente dito, reside, justamente, no processo de quantificação do valor
econômico devido ao lesado a título de compensação”.
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Concorda, ainda, Santos (2016, pp.116-117):
Um dos Grandes desafios do jurista, neste início do Século
XXI, é encontrar pautas que mostrem a forma a que se deve
chegar para quantificar o dano moral. Superada a questão
sobre se o dano à pessoa deve ser objeto de indenização,
como se discutia faz algum tempo, e reconhecido que o mal
feito à integridade corporal ou psíquica de alguém, seja em
suas derivações de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais,
o dano moral é plenamente ressarcível. O grande problema
dos tempos hodiernos é a quantificação do dano moral. Salvo
o labor dos Tribunais e de alguns poucos doutrinadores, não
tem existido muito interesse em encontrar-se soluções justas
para essa questão. Acostumados com a certeza da avaliação
do dano patrimonial, em que basta a verificação do valor
necessário para a reposição do bem danificado ao estado
anterior, todos querem solução similar. Isso não é possível,
pois diferentes e antinômicos o procedimento para verificar
quanto vale a restitutio in integrum, quando algum bem é
deteriorado, e averiguar como uma lesão extrapatrimonial
exacerbou o espírito, o íntimo, a subjetividade de uma pessoa.
Foi essa dificuldade em fixar o quantum pelo dano moral que
conspirou para o atraso dogmático e doutrinário do dano
moral. Um dos argumentos, sedutor até, para que o dano
moral ficasse sem indenização era a impossibilidade de
encontrar-se o real valor da indenização. Durante muitos anos
essa foi a principal arma utilizada para fazer com que o dano
moral deixasse de ser reconhecido como entidade jurídica
apta a gerar indenização. A incerteza que grassa nesse campo,
impede acordos. É quase nula a transação em pedidos de
indenizações por danos morais. Como nada existe de certo, as
partes ficam sem saber qual o valor justo para minorar a dor
espiritual padecida pela vítima. Ora, o autor pede quantia fora
dos padrões normais, ora é o réu que se recusa a pagar a
quantia pedida por entender que o valor é muito superior ao
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que vale o menoscabo espiritual do ofendido. Tudo isso,
porque não existem critérios em que as partes possam se
basear para saber quanto o juiz vai fixar a título de
ressarcimento. Imagina-se a dificuldade do advogado que
diante do cliente, enxovalhado por algum agravo
extrapatrimonial, é indagado sobre quanto valerá o dano que
padeceu. À míngua de critérios mais ou menos certos e fixos,
o advogado terá de engolir em seco, dar voltas ao problema,
tangenciar a questão e mostrar a seu cliente que é impossível
saber quanto receberá a título de indenização.
Por fim, seguindo o mesmo entendimento, Paiva e Gusmão (2008, p.153):
[...] a medida da indenização é outro problema, não só sob o
aspecto que já assinalamos (dificuldade de estimação ou
avaliação do dano), mas ainda sob o da repercussão que a
indenização terá no patrimônio da vítima (...). Também a
questão da intensidade da dor é outro problema. O dano é
indenizável, abstração feita de sua extensão. Mas a
indenização por dano moral requer que a dor tenha alguma
5
intensidade, questão de fato de delicada apreciação.
Dessa maneira, fácil compreender que a quantificação da indenização do
dano moral devida à vítima se mostra como um grande problema que atinge todos
os agentes do sistema jurídico sejam eles advogados, juízes ou também
doutrinadores que a este assunto se debruçam. Essa dificuldade de quantificar, ou
mais, de monetizar o dano espiritual sofrido advém da impossibilidade de que
terceiros avaliem o sofrimento por que passa uma pessoa. Nesse sentido, Santos
(2016, p.119): “Minha alegria é minha; a tristeza é minha e ninguém mais que eu
pode tê-las.
Tal dificuldade em aferir o quantum indenizatório do dano moral fez com
que os doutrinadores ampliassem seus estudos a respeito deste instituto, buscando
estipular certos critérios a serem seguidos para melhor nortear o caminho a ser
seguido no momento de precisar o valor da indenização por danos

313

www.conteudojuridico.com.br

extrapatrimoniais, além de minimizar as grandes diferenças nos valores
determinados nas decisões judiciais. (FERRARI, 2008).
No entanto mister ressaltar que a reparação dos danos extrapatrimoniais
não serve apenas como consolo à vítima, mas também como uma pena para o autor
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da lesão, de forma a atuar como uma sanção que evite que tal ato lesivo se repita.
Nesse sentido, Diniz (2008, p.98) elucida que: “A reparação pecuniária do dano
moral é um misto de pena e de satisfação compensatória”.
O mesmo entendimento possui Theodoro Júnior (2016, p.37) que
recomenda que se considere dois fatores para a quantificação da reparação do
dano moral:
a) de um lado, a idéia de punição do infrator, que não pode
ofender em vão a esfera jurídica alheia; b) de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano
suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não
é o pretium doloris.
Com o mesmo entendimento, Paiva e Gusmão prelecionam:
A reparação civil, no entanto, ao lado do seu caráter
compensatório, possui também efeitos repressivos punitivos.
Ao condenar o ofensor, a ordem jurídica está, além de
ressarcir o prejuízo causado ao ofendido, atenuando o
sofrimento havido, aplicando uma sanção ao ofensor, a fim de
desestimular o causador do dano a cometer novamente o ato
ilícito. (PAIVA; GUSMÃO, 2008, p.152).
Concorda, também, Santos (2016, p.129):
A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,
deve servir como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve servir como sanção exemplar. A
determinação do montante indenizatório deve ser feita tendo
em vista a gravidade objetiva do dano causado e a
repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor
que faça com que o ofensor se evada de novas indenizações,
evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria
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da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se
tenha o esboço do quantum na fixação do dano moral.
Ou seja, para estabelecer o quantum indenizatório do dano moral
necessário faz considerar ambos os fatores acima citados, sendo eles a
compensação e reparação ao ofendido, permitindo que este alivie sua dor ao
utilizar-se dos recursos recebidos à título de indenização pelo dano moral
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ocasionado, assim como o fator punitivo, visando desincentivar a repetição dos atos
lesivos por parte do autor do prejuízo. (FURLANETTO, 2017).
Contudo, o caráter punitivo da indenização do dano moral deve ser
relativizado, considerando a classe social e o poderio econômico do ofensor, assim
como se houve culpa ou dolo na atitude do autor do dano, a fim de que se
estabeleça adequada quantia a ser paga à vítima. (MELO, 2017).
Nessa perspectiva, Santos explana:
5

Por isso que, a indenização que alguém paga, se comete um
dano por que agiu com culpa, deve ser inferior àquele que
age com a vontade consciente de perpetrar a lesão (dolo). O
repetidor, que não se cansa de irrogar a terceiros, conduta
que, em sua gênese, origine danos morais, deve pagar mais
do que aquele que somente por acaso e sem recidiva, incorre
no ilícito. Uma maior indenização servirá para que o franco
descumpridor de obrigações seja inibido em sua atividade
que depaupera o íntimo do ser humano. A indenização, por
conseqüência, pode ser elevada e ir mais além do que o
menoscabo realmente causado, porque o magistrado
considerará que, diante do dolo ou da culpa grave, ou da
recidiva permanente, deve aplicar quantia mais elevada com
aquele intuito sancionador. Somente assim, com um certo
valor que castigue o comportamento doloso, poderão ser
desmanteladas eventuais propostas de o ofensor continuar
propagando danos morais. (SANTOS, 2016, p.128).
Em mesma linha, Ferrari (2008, p.561):
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Ao verificar-se as condições da vítima e do agressor, ter-se-á
uma situação próxima à correta a valoração do dano,
notadamente para os casos em que não exista uma previsão
legal expressa (numerus clausus), mediante os parâmetros
valorativos da indenização a serem considerados, pela
perquirição da gravidade da culpa, a repercussão ou
gravidade do dano, a busca da compensação efetiva da dor
sofrida, o caráter punitivo decorrente do interesse do Estado
na paz social, entre outros elementos.
Ferrari explica a importância dessas considerações:
A tranqüilidade social, sua harmonia, depende do respeito do
homem para com o homem, e uma forma de obter tal respeito
é valorar corretamente a infração aos seus direitos imateriais,
para que se busque uma sociedade mais justa, onde seu
elemento mais importante, a sua razão de existir, o homem,
obtenha o valor mais próximo do real que merece, em
decorrência dessa infração, sem, contudo, refrear os anseios
individuais de cada um, os pedidos feitos pelos advogados e
as decisões dos juízes, com tabelamento do dano moral, pois
isso tenderia à diminuição dos valores indenizatórios, bem
como daria preço ao homem sem considerar sua essência, sua
sensibilidade, sua criação, sua cultura, sua educação e seu
status social, nivelando-o, indevidamente, por baixo, ou seja,
pelo grotesco, o aculturado, o imoral, o rude, o insensível etc.
(FERRARI, 2008, p.561).
Também concorda Theodoro Júnior (2016, p.37), que explana:
Quanto à punição do culpado, a condenação não pode deixar
de considerar as condições econômicas e sociais dele, bem
como a gravidade da falta cometida, segundo um critério
subjetivo. Quanto ao ressarcimento, deve corresponder a um
equivalente que a quantia em dinheiro proporciona à vítima
na proporção da lesão sofrida.
Dessa forma, fica estabelecido que a doutrina majoritária acredita que a
indenização por danos morais possui caráter restaurativo, ou seja, tem como função
atender as necessidades da vítima, permitindo que esta maneje os recursos
recebidos para lidar com o dano de forma menos custosa para seu espírito, ficando
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a critério do ofendido onde e como deverá se utilizar da pecúnia recebida. Mas a
compensação pelos danos extrapatrimoniais não apena apresenta caráter
restaurativo, mas também deve atuar como método de inibir a repetição da
conduta danosa pelo ofensor, de forma que atua similarmente a uma pena,
devendo auferir valores que se façam sentir dada a realidade econômica do autor
do dano. (GAGLINO; PAMPLONA FILHO, 2012).
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2.2 A Fixação do Quantum Indenizatório
Santos (2016, p.148) inicia estabelecendo que o dano moral é
incomensurável e, devido a isso, “a indenização é meramente convencional, de
acordo com critérios que não são matemáticos, certos, indiscutíveis, em virtude
mesmo de ser incomensurável”, ou seja, por mais acertada que seja o estabelecido
como indenização, nunca será o equivalente ao dano sofrido, posto que:
[...] como 5 mensurar o extrapatrimonial? Como fixar, em
dinheiro, o que não tem tradução pecuniária? A dor, o estado
de ânimo, as diminuições da personalidade no que toca à vida
de relação, das chances ou aos projetos de vida, o dano
estético, o corpo, o dano físico, o dano à intimidade, não
podem, por uma razão ontológica, traduzir-se em dinheiro.
(SANTOS, 2016, p.149).
Em seqüência, Santos (2016, p.150) explicita que na quantificação da
indenização deve-se estabelecer um piso flexível, permitindo que o montante
estipulado seja suficiente para poder aliviar de algum modo o sofrimento e a dor
do ofendido, isto é, “a indenização não deve ser tão baixa, tão pequena, tão
insignificante que apareça como uma indenização simbólica, mas uma quantia que
se aproxime da tendência de castigar".
Como terceira regra é apresentada a necessidade de um teto razoável, ou
melhor, não deve se estipular compensação tão grande que leve a um
enriquecimento sem causa ou que altere completamente a vida do ofendido. Assim,
é necessário que o teto respeite a necessidade de suavizar o sofrimento da vítima,
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mas que não ultrapasse os limites e leve o ofendido à um novo patamar social.
(GONÇALVES, 2014).
Em quarto lugar, Santos (2008, p.151) prevê que é preciso respeitar o
contexto econômico do País em que se vive, sendo necessário “Ter em conta a
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situação média das empresas, dos fornecedores de bens e serviços, A situação
média da população”, e, ainda, “Ter em conta a expressiva pobreza dos habitantes
do país, além de levar em consideração o impacto que o valor da indenização venha
a ter sobre o dinamismo econômico”.
Logo após, trata da necessidade de existir:
Prova convincente, firme e clara isto é, Para que a indenização
do dano moral seja concedida é necessário que a prova seja
clara, firme e convincente. Não podemos igualar e dizer que a
perda da mão direita é igual para qualquer um que tenha
sofrido essa amputação. Porém, um é pianista e o outro é
canhoto, que utilizava a mão direita para pentear-se.
(SANTOS, 2016, p.152).
Como sexto ponto, Santos (2016) salienta a capacidade moderadora do juiz,
que deve se utilizar de sua observação do caso e também das partes para melhor
adequar o montante indenizatório. Desse modo, quando existe seguro que tenha
uma boa importância segurada, então o juiz pode ser um pouco mais generoso.
Sem que isto implique terminar com as companhias seguradoras. Ou, caso haja
reiterada ofensa aos direitos morais por parte do perpetrador, também é razoável
o caráter punitivo, se o dano moral foi produto de uma negligência ou de uma
intenção. São dois aspectos que devem ser sopesados.
Ato contínuo, versa sobre o critério de equidade, ou seja, para a
quantificação do montante da indenização deve ser considerada as particularidades
de cada caso individualmente, de forma que é preciso analisar tanto o tamanho do
dano moral sofrido quanto o nível social tanto do ofendido quanto do ofensor, para
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que se estabeleça uma indenização mais adequada ao caso concreto. (SANTOS,
2016).
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Em oitavo lugar, a indispensabilidade do consenso nas
decisões judiciais que estimam o valor da compensação,
sendo primordial que se atinja um acordo da magistratura
para evitar diferenças exorbitantes em decisões de casos
muito semelhantes. Ligado ao oitavo ponto, salienta a
segurança jurídica como valor a ser perseguido, tornando
possível saber, de antemão, quais as chances de sucesso da
demanda e qual o valor, aproximado, que a vítima vai receber,
que o juiz vai fixar. Em outras palavras, deve haver a
possibilidade de prever com certa adequação o resultado da
demanda, além dos valores a serem estabelecidos. Por fim,
apresenta como último critério a se considerar para
estabelecer o montante ressarcitório do dano moral a
coerência das decisões. Este critério possui grande ligação
com os dois critérios anteriores, buscando uma maior
previsibilidade e uniformização na jurisprudência a respeito
5
do tema, conseqüentemente, uma mesma indenização para
casos similares. Lesões análogas têm de ser reparadas de
maneira análoga. Do contrário, não haverá atribuição daquilo
que é seu. Além desses critérios, ainda alguns outros critérios
particulares para a mensuração do quantum reparatório,
como e reprovabilidade da conduta causadora de dano, a
duração e intensidade do dano sofrido, a capacidade
econômica dos protagonistas do dano assim como as
condições pessoais do ofendido, que não serão tratados a
fundo neste trabalho, porém que demonstram a miríade de
informações a serem coletadas e interpretadas para a
adequada valoração da compensação dos danos
extrapatrimoniais. (SANTOS, 2016, p.152).
2.3 As relações do Pedido no CPC
De acordo com Didier Junior (2015, p.153), jurisdição é:
A jurisdição é a função atribuída a terceiro imparcial de
realizar o Direito de modo imperativo e criativo,
reconhecendo/efetivando/protegendo situações jurídicas
concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de
controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível.
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Já Cintra, Grinover e Dinamarco (2014, p.149) conceituam jurisdição como:
Uma das funções assumidas pelo Estado, medianta a qual este
se substitui aos titulares dos interesses em conflito para,
imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que os
envolve com justiça. Essa pacificação é feita mediante a
atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso
apresentando em concreto para ser solucionado; e o Estado
desempenha essa função sempre mediante o processo, seja
ao expressar imperativamente o preceito concreto pertinente
ao caso (através de uma sentença de mérito), seja ao realizar
ou fazer com que se realize no mundo das coisas o que o
preceito estabelece (através da execução forçada).
Tratando do pedido, Didier Jr (2015, p.565) o define como:
O pedido é o núcleo da petição inicial; a providência que se
pede ao Poder Judiciário; a pretensão material deduzida em
juízo (e que, portanto, vira a pretensão processual); a
conseqüência jurídica (eficácia) que se pretende ver realizada
pela atividade jurisdicional. É, como dito, o efeito jurídico do
fato jurídico posto como causa de pedir. O petitum é o que se
pede, não o fundamento ou a razão de pedir, a causa petendi.
É o objeto imediato e mediato da demanda. Aí está o motivo
da discórdia, que o juiz vai desfazer, declarando quem está
com a verdade.
Ainda, Marinoni, Arenhart e Mitidiero (2015, p.206), apresentam a definição
de pedido da seguinte forma:
O pedido consiste naquilo que, em virtude da causa de pedir,
postulase ao órgão julgador. O autor reivindica ao juízo
basicamente o emprego de uma técnica processual que
possibilite a prestação da tutela do direito. Pede, em outras
palavras, uma providência processual a fim de que o direito
material postulado possa ser tutelado.
Já para Negrão, Gouvêa e Bondioli (2011, p.413):
O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da
demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógicosistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos
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os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles
constantes em capítulo especial ou sob a rubrica Dos
Pedidos.
Dessa maneira, o pedido deve ser: certo, de forma que “não se admite, a
teor da melhor técnica, pedido obscuro, dúbio e vago, substituído, parcial ou
integralmente, através de expressões elípticas”. (DIDIER JR, 2015, p.566),
determinado, ou seja, preciso no tocante à quantidade e qualidade do objeto; claro,
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isto é, compreensível, escrito de forma clara sem espaço para interpretações; e
coerente, sendo conseqüência direta da causa de pedir.
Contudo, conforme estabelecido no subcapítulo anterior, a quantificação
da compensação dos danos extrapatrimoniais requer que sejam seguidos diversos
critérios objetivos e subjetivos, além de um profundo conhecimento a respeito de
ambas as partes da demanda. Dessa forma, a definição do montante indenizatório
trata-se de tarefa árdua, não havendo
possibilidade de se estabelecer valor preciso
5
em momento anterior ao andamento processual, sendo necessária a produção de
provas pelo demandante e também pelo demandado, assim como a análise
prudente da condição social de ambos. (NORONHA, 2010).
Assim, irreal seria pressupor que numa ação condenatória requerendo a
compensação por danos morais, o autor, de imediato, seja capaz de apresentar
pedido com valor aproximado ao quantum adequado, quanto mais que se ofereça
pedido certo, já fixando o valor que ao qual acredita ter direito, devido à grande
dificuldade de se estabelecer critérios objetivos para a quantificação da indenização
por danos morais, conforme já explicitado previamente neste trabalho. (PÁDUA,
2008).
Ou seja, no momento da proposição da ação, o autor junto de seu
advogado na maioria dos casos não possui todas as informações necessárias para
preencher os 10 requisitos estabelecidos por Santos (2016). É possível que o autor
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possua as informações necessárias para realizar a adequada quantificação da
indenização por danos morais depois do decorrer do processo, após o réu também
se manifestar e houver colheita de provas, contudo, a legislação estabelece que
logo na inicial deve-se formular pedido determinado. Assim, fica o autor debilitado
com a falta 48 de informações, não conseguindo ofertar pedido determinado e

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

necessitando aplicar o disposto no artigo 324, §1º, II do CPC.
3 AS RELAÇÕES DE CONSUMO NO DIREITO BRASILEIRO
As relações de consumo conforme a Constituição Federal de 1988, com
fulcro do art. 5º, inciso XXXII, o Estado passou a ter o dever de promover, na forma
da Lei, a defesa do consumidor, conforme suas competências dispostas no art. 24,
VIII, da CF, e os Municípios de suplementar as lacunas deixadas, com base no art.
30, II da CF. (BRASIL, 1988).
O art. 170 da CF reforça a defesa do consumidor em seu inciso V,
constituindo-o com um princípio da atividade econômica, enquanto o art. 173, §§
4º e 5º, CF, determina que será reprimido o abuso do poder econômico que vise à
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário
dos lucros e a Lei sem prejuízo da responsabilidade desta, sujeitando-a às punições
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra ordem econômica e
financeira e contra economia popular. (BRASIL, 1988).
Neste mesmo sentido Código Defesa do Consumidor foi elaborado por
determinação nas Disposições Constitucionais Transitórias, art. 48, sendo norma de
ordem pública e interesse social, segundo prescreve o seu art. 1º, além de ser um
microssistema constituído de regras princiopiológicas aplicado nas relações de
consumo para conceder maior proteção à parte vulnerável. (BRASIL, 1990).
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Conforme consta no nosso Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 2º que: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final”. (BRASIL, 1990).
Há outras definições também no nosso Código de Defesa do Consumidor,
que estão devidamente inseridas em seus artigos 2º § único artigo 17 e 29 do
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mesmo diploma legal.
Soares (2008) denota que em contrapartida, existe a figura do fornecedor,
que está com sua definição no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor que
diz: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.
5

Ainda cabe destacar Soares (2008, p.5) que o Código Defesa do
Consumidor:
O Código de Defesa do Consumidor, umas das suas maiores
preocupações sempre foram entre seus pressupostos
principais a saúde e segurança dos consumidores. Os
fornecedores sempre se utilizaram mensagens subliminares
para conquistar cada vez mais os consumidores, que por
muitas vezes não são boas em relação a segurança e a
adequação para uso e consumo por parte dos consumidores.
Mensagens subliminares são mensagens que nos são
enviadas dissimuladamente, ocultas, abaixo dos limites da
nossa percepção consciente e que vão influenciar nossas
escolhas, atitudes ou motivar a tomada de decisões.
O Código de Defesa do Consumidor foi um diploma colocado em vigor
para os consumidores em decorrência da hipossuficiência que eles possuem, essa
hipossuficiência é uma carência de conhecimento jurídico e técnico que eles
possuem, não podendo ser confundida em hipossuficiência econômica. (BRASIL,
1990).
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Em função desse direito fornecido aos consumidores é em decorrência que
todo produto ou serviço oferecido e colocado no mercado tem que respeitar
princípios básicos concedidos aos consumidores, que podemos citar alguns:
principio da veracidade (art. 37, § 1º); principio da transparência da publicidade (art.
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37, § 2º), dentre outros. (BRASIL, 1990).
3.1 Os Alisantes um Produto Consumido nos Salões de Beleza
3.1.1 Alisante capilar
De acordo com Halal (2011) apud Baradel (2012) as denominações são
muitas:

escova

progressiva,

alisamento

capilar,

escova

definitiva,

recondicionamento térmico, mas no final o que todas possuem em comum é que
um produto químico será aplicado nos fios, um profissional irá manipular pentes e
escovas e serão utilizados equipamentos especiais tais como secadores e piastras.
Ainda neste sentido Halal (2011) apud Baradel (2012) o córtex é formado
de milhões de cadeias polipeptídicas conectadas por três diferentes ligações laterais
sendo elas, de hidrogênio, iônicas e de dissulfeto as quais são responsáveis para a
estilização dos cabelos, para processos de alisamentos químicos ou simplesmente
para assentar as madeixas.
No alisamento capilar a queratina do cabelo possui uma molécula
tridimensional o alisamento consiste na quebra, temporária ou permanente, dessas
ligações químicas que mantêm sua forma rígida original, No alisamento
permanente o processo danifica ainda mais o fio, porque muitas das ligações
químicas que mantém a integridade do fio geralmente são rompidas são elas:
Para Varela (2007) as fracas que são pontes hidrogênicas entre cadeias
polipeptídicas paralelas são as mais fáceis de serem rompidas, bastando apenas
molhá-los, essa ligação ocorre quando uma carga negativa de um aminoácidos se
fixa a uma carga positiva de outro aminoácido apesar de serem individuais e fracas
existem muitas delas nos cabelos e representam um terço da força total dele.
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Conforme Mello (2010) entende que as de força média que são ligações
iônicas físicas ou ligações salinas, essa ligação ocorre quando a carga negativa de
um aminoácido se fixa a uma carga positiva de outro aminoácidos, porém as
ligações de sal dependem do pH e são facilmente modificadas por produtos
alcalinos ou ácidos fortes
As ligações fortes são ligações entre os átomos de enxofre ou dissulfetos,
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(ligações S-S) denominadas ligações primárias responsáveis pela forma do cabelo,
essa ligação se une aos átomos de enxofre de dois aminoácidos cisteínos vizinhos
para criar cistina e embora essas ligações sejam em menor quantidade do que as
de hidrogênio e de sal elas são bem mais fortes que as demais. (BÁRBARA;
MIYAMARU, 2008).
Alguns danos causados por conseqüência dos alisamentos são: diminuição
da resistência dos fios, porosidade
e fios opacos, cabelos ressecados e
5
embaraçados. Os estragos capilares causados por processos químicos se acumulam
após o alisamento, o cabelo então possui pouca ou muitas vezes nenhuma
capacidade de recuperação natural, por isso a indicação de jamais combinar uma
sequência de vários procedimentos químicos. (VARELA, 2007).
3.1.1 Alisante químico
Avaliação de segurança é baseada numa situação virtual de risco zero que
dificilmente existe para a exposição humana a qualquer substância seja ela natural
ou sintética. Sendo assim existe uma classificação de Produtos de higiene pessoal
cosméticos e perfumes segundo a ANVISA. (MARQUES et al, 2010).
Definição de Produtos Grau 1: são produtos de higiene pessoal cosméticos
e perfumes cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não requeiram
informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas restrições de uso,
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devido às características intrínsecas do produto, conforme mencionado na lista
indicativa "lista de tipos de produtos de grau 1. (GALEMBECK; CSORDAS, 2012).
Definição de Produtos Grau 2: são produtos de higiene pessoal cosméticos
e perfumes cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia,
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bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso, conforme
mencionado na lista indicativa "lista de tipos de produtos de grau 2. (VARELA, 2007).
Observam Bárbara e Miyamaru, (2008) que os alisantes são classificados
como grau 2, de acordo com a legislação são produtos de uso comercial ou
profissional, diferindo apenas pela concentração utilizada. Os alisantes capilares são
produtos de registro obrigatório na ANVISA por possuírem substâncias que são
irritantes para pele, tais substâncias se utilizadas indevidamente podem causar
tonsura dos fios, queda capilar e graves queimaduras na córnea e no couro
cabeludo, além de graves danos a saúde o que seria ilógico uma vez que atualmente
existem vários produtos para alisamentos capilares produzidos com tecnologia e
segurança.
A resolução RDC nº 215, de 25 de julho de 2005 estabelece a lista de
substâncias permitidas e o limite máximo para cada ativo e suas formulações.
(BÁRBARA; MIYAMARU, 2008).
A ANVISA autoriza o uso de alguns componentes na questão do alisamento
sendo eles tioglicolato de amônia, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, carbonato
de guanidina e hidróxido de cálcio. (RIBEIRO; BETTEGA, 2007).
Nos ensina Nascimento et al (2010) que os cosméticos não são produtos
sem risco, todas as substâncias químicas para alisamento capilar são irritantes
cutâneos e são classificadas como risco químico.
Entretanto alguns profissionais comentam Behrens e Chociai (2007),
parecem ainda não ter se conscientizado do perigo que correm expondo a si e a
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seu cliente a procedimentos considerados ilícitos pela ANVISA, no ano de 2005 a
Vigilância Sanitária Municipal do estado do Rio de Janeiro aprendeu fórmulas
adulteradas com a concentração indevida de formol, depois de analisadas as
amostras foram constatadas que as progressivas em questão eram de manipulação
caseira, onde os cabeleireiros misturavam formol, queratina e condicionadores e
aplicavam em suas clientes, a adulteração de cosméticos com formol é crime
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hediondo pelo código penal brasileiro no ano de 2006 foi publicada uma nova
resolução, a RDC 332 de 01 de dezembro de 2005 determinando a implantação do
sistema de cosmetovigilância em todas as empresas fabricantes e ou importadoras
de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.
A cosmetovigilância é um novo instrumento para a vigilância sanitária
implantado no setor de produtos cosméticos, para controle e garantia de qualidade
dos produtos, se praticada com o rigor necessário, beneficiará a indústria e o
5

consumidor, partir da disponibilização de produtos com a qualidade necessária
para garantir a sua segurança e eficácia. Complementando a implantação da
cosmetovigilância a ANVISA implantou o NOTIVISA que é um sistema
informatizado para receber notificações de eventos adversos e queixas técnicas,
relacionadas aos produtos sob vigilância sanitária, incluindo os cosméticos. Os
cidadãos poderão notificar através de formulários, ao receber a notificação, os
órgãos integrantes do SNSV (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária analisarão a
notificação de acordo coma gravidade e risco do evento ou da queixa técnica).
Os dados referentes ás notificações servirão para subsidiar o SNVS, para
identificar reações adversas ou efeitos não desejados, nos produtos, aperfeiçoarem
o conhecimento dos efeitos dos produtos e, quando indicado, alterar
recomendações sobre modo de usar e cuidados e regularizar os produtos
comercializados no país e, de forma geral, promover ações de proteção à saúde
pública. (BEHRENS; CHOCIAI, 2007).
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Nas palavras de Mello (2010) o mecanismo do processo do alisamento
depende dos ativos químicos do produto utilizado, podendo-se dividir os produtos
para alisamento em duas classes: alisantes com os hidróxidos metálicos (sais
metálicos) e alisantes com o tioglicolato de amônia.
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Antes da aplicação de um processo químico é necessário que o profissional
cabeleireiro tenha em mente que é imprescindível fazer um questionário sobre o
histórico dos procedimentos efetuados no cabelo, possíveis tinturas, tipo de fio,
alergias, e no caso de alisamentos anteriores no cabelo verificar qual substância foi
utilizada, pois os alisantes a base de tioglicolato de amônia são incompatíveis com
os hidróxidos de sódio, de cálcio, de lítio ou carbonato de guanidina. (KUREBAIASHI;
MAIO, 2011).
Na opinião de Nascimento et al (2010), para garantir margem de segurança
e necessário observar as etapas que são: escolha adequada do ativo, a comprovação
de segurança, a avaliação de estabilidade da formulação e avaliação microbiológica,
os ativos contidos nos cosméticos devem ter um perfil toxicológico conhecido e
compatível com o uso em cosméticos, a grande preocupação com a segurança dos
produtos ocorre devido à importância do fato desses produtos serem de venda
livre, o consumidor além do profissional pode adquiri-los quando quiser, sem a
interferência de um profissional da saúde.
3.1.2 Tioglicolato de amônia
Nas palavras Chorilli (2007) diz que atualmente, o tioglicolato de amônia é
o mais procurado e também o mais caro utilizado para alisamento de cabelos
caucasianos, ele quebra as pontes de dissulfeto dos aminoácidos de cistina, o que
gera a formação de duas cisteínas para cada cistina. Por meio desse processo a
queratina incha, tornando-se maleável para ser alisada.
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Neste contexto Carvalho (2011) afirma que o alisamento com o tioglicolato
sua concentração dependerá do pH da amônia, na maioria dos casos é utilizada
uma solução de 7,5 e 11% em pH entre 9 e 9,3, a concentração do tioglicolato deve
ser escolhida de acordo com a textura do cabelo e em função da adição da amônia,
tem um odor muito desagradável e é o alisante mais utilizado no Brasil, possui um
alisamento menos agressivo e um processo mais rápido, além de ser necessária a
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neutralização, processo que se utiliza um oxidante para reconstruir as ligações de
dissulfeto que foram rompidas pela ação do tioglicolato, é possível utilizá-lo em
baixa concentração caso haja necessidade de nova aplicação recomenda-se então
o teste de mecha nos cabelos para verificar a resistência dos fios, e como o
tioglicolato não é compatível com os hidróxidos à aplicação simultânea dos dois
produtos sobre a mesma área acarretará queda capilar.
Varela (2007) diz que é essencial salientar a importância de se trabalhar
5

seguramente com agentes químicos potencialmente perigosos, pois os produtos
cosméticos podem ter efeitos adversos, daí a necessidade de estudá-los para
adquirir o conhecimento sobre dosimetrias, interações e formas de manuseio, pois
todo profissional é responsável pelo uso correto e manipulação dos produtos que
utiliza. A regra geral é que qualquer produto que seja seguro normalmente pode
se tornar perigoso se usado de maneira incorreta.
Concorda neste sentido Mello (2010) que foram relatados efeitos adversos
ao uso de tioglicolato de amônia e hidróxidos entre eles episódios de caspa, prurido
do couro cabeludo, cicatrizes de couro cabeludo, enfraquecimento do cabelo e
dermatite alérgica de contato.
3.1.3 Hidróxidos
Halal (2011) apud Carvalho (2011) nos mostra que os alisantes a base de
hidróxidos funcionam pelo processo de lantionização, onde as ligações de
dissulfeto são convertidas em ligações de lantionina e quando o alisante é retirado
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dos fios o cabelo ainda possui pH elevado os cabelos uma vez alisados com os
hidróxidos não podem ser submetidos à nova aplicação, pois há risco de queda
capilar, esta deve ser feita apenas nos fios crescidos e é imprescindível que a
substância utilizada inicialmente seja sempre a mesma, e que se respeite o intervalo
de tempo estabelecido entre as aplicações. Todos os hidróxidos dividem a mesma
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química por isto são compatíveis entre si.
3.1.4 Hidróxido de sódio
Nas palavras de Ribeiro e Bettega (2007) o hidróxido de sódio (NaOH),
conhecido também como soda cáustica, classificado entre os produtos químicos
como corrosivo e considerado um risco químico, em concentrações acima do
permitido pode causar queimaduras e tonsura do fio capilar é considerado um dos
alisantes mais potentes utilizados em concentrações que variam de 5 a 10 %, em
pH alcalino de 09 a 14% causando o intumescimento da fibra e permitindo a
abertura da cutícula, promove os resultados mais agressivos, após o alisamento
aplica-se uma substância, xampu ou loção para acidificar o pH, já que os ácidos
neutralizam os álcalis interrompem assim o processo, neutralizando os íons de
hidrogênio restantes e diminuindo o pH do cabelo e do couro cabeludo, as ligações
de dissulfeto uma vez rompidas pelos hidróxidos não podem ser restauradas.
3.1.5 Hidróxido de gunidina
Varela (2007) apud Halal (2011) esclarecem que o alisante com guanidina
utiliza dois ativos em sua composição: o hidróxido de cálcio que é misturado com
carbonato de guanidina formando daí o Hidróxido de guanidina considerado o mais
ameno, porém se ambos não forem misturados de forma correta, ou seja, em
proporções exatas o alisamento não ocorrerá, alisantes a base de hidróxido de
guanidina são indicados para couros cabeludos sensíveis.
3.1.6 Formaldeído
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Para Abraham et al (2009) apud Albuquerque (2019) mostram que a
escovas progressivas com formol na composição são conhecidas como um método
de alisamento capilar, mas não são registradas na ANVISA, apenas os produtos
utilizados como princípios ativos em suas formulações é que possuem registro o
que acontece é que o formaldeído se liga as proteínas da cutícula e aos aminoácidos
hidrolisados da solução de queratina formando uma película, impermeabilizando o
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fio, deixando-o rígido e reto.
Note Kurebaiashi (2001) qualifica que os centros de beleza desrespeitam a
legislação e a ética profissional e utilizam produtos adulterados, vetados para uso
um exemplo é o formol que é acrescentado a produtos prontos como forma de
potencializar o alisamento, esse procedimento é inadequado e ilegal, pois para
atingir o efeito liso o formol deve ser empregado em concentrações de 20 a 30%,
o que é terminantemente proibido devido sua característica de volatilização,
5

associada ao calor aumenta o risco, de intoxicação, pessoas que possuem
deficiência respiratória, ou que fizeram cirurgia recente nos olhos, poderão sofrer
graves conseqüências ao entrar em contato com esses vapores, inclusive um
choque anafilático que pode levar à morte por asfixia.
Após análise Bárbara e Miyamaru (2008) informam que em 1995 o formol
foi classificado pela agência internacional de pesquisa em câncer (IARC) como
carcinogênico, tumorigênico e teratogênico para humanos a ANVISA divulga
folhetos de orientação direcionados ao público leigo, informando que o formol só
é permitido em condições específicas de conservante a 0,02%; pois todos os
produtos registrados pela ANVISA que apresentem formol na sua composição têm
as concentrações da substância dentro deste limite que é previsto na legislação
vigente e dispõe de um sistema de notificação de eventos adversos chama-se
NOTIVISA é de extrema importância, uma forma de garantir tanto ao cliente quanto
ao profissional a segurança e a eficácia dos produtos e assim facilitar o acesso a
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relatos sobre problemas de uso efeitos indesejáveis, além de ser de uma forma um
canal para denunciar e proibir o uso indiscriminado de substâncias que podem ser
tóxicas.
Neste sentido Chorilli et al (2007) apud Carvalho (2011) que o profissional
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da área da saúde tem obrigação legal de avaliar e preparar o cliente avisando-o,
informando-o quanto aos procedimentos a serem realizados, os cuidados pré e
pós-procedimento bem como o prognóstico sobre riscos e benefícios em
linguagem simples de fácil entendimento e ter sempre em mente que não existe
100% de segurança em nenhuma substância química, pois até mesmo a água
administrada em quantidades inadequadas pode ser perigosa.
A orientação é que para a utilização de alisantes químicos procure-se um
profissional qualificado e experiente que este informe sobre o produto utilizado e
que atenda as exigências estabelecidas pela legislação sanitária. (BRASIL, 2004).
4 DA RESPONSABILIDADE DE SALÕES DE BELEZA E FABRICANTES
A responsabilidade do profissional liberal, como está descrito no art. 14 §
4º do Código de Defesa do Consumidor afirma que: “A responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Primeiramente cabe definir o profissional liberal como sendo
o profissional que exerce sua profissão com autonomia, livre
que qualquer subordinação ou chefe, mas mesmo nesses
casos é ele quem decide qual o procedimento adequado a ser
tomado. Existem casos que o profissional liberal exerce suas
atividades com subordinação, como advogados que são
empregados de um grande escritório, dentre outros casos. A
responsabilidade do profissional liberal é uma exceção no
Código de Defesa do Consumidor, pois sua responsabilidade
é subjetiva e não objetiva regra que norteia o referido
Diploma Legal. Nesse caso ônus da prova cabe a quem alega,
isto é, é do consumidor (conforme art. 333, inciso I do Código
de Processo Civil. Entretanto os consumidores tem o direito
de requerer a inversão do ônus da prova, em conformidade
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ao art. 6 inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor,
devido a hipossuficiência do consumidor em conseguir
comprovar certos atos praticados pelo profissional liberal.
Uma das características do profissional liberal é porque na sua
grande maioria é que ele quem decide em um rápido espaço
de tempo o procedimento adequado que deverá tomar em
relação a uma determinada situação. (SOARES, 2008, p.3).
De acordo com Melo (2017) na sua grande maioria a atividade do
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profissional liberal é de meio, ou seja, o modo pelo qual ele está agindo, se ele está
usando os métodos adequados na sua profissão, com prudência e com eficácia
suficiente para que não cause nenhum defeito no serviço no qual ele está prestando
junto ao consumidor.
A um cotejo Delucca (2013) nas obrigações de meio, o profissional liberal,
como foi dito anteriormente, está obrigado empenhar todos os esforços possíveis
para a prestação de determinados serviços, não existindo neste caso compromisso
5

de qualquer natureza para obtenção de um resultado especifico e, sim, para que o
profissional empenhe suas funções de maneira correta e precisa.
Isto significa dizer que, caso seja identificada qualquer conduta culposa por
parte do profissional liberal no exercício de suas funções profissionais, será o
profissional responsabilizado, nos termos do art. 14 § 4º do Código de Defesa do
Consumidor. Neste caso, poderá ser requerido e exigido qualquer tipo de
ressarcimento. É o princípio da culpa, baseada na responsabilidade subjetiva do
profissional liberal. (BRASIL, 1990).
Soares (2008) no caso obrigação de resultado a responsabilidade é objetiva,
tendo em vista que o profissional liberal é contratado para desempenhar um
determinado serviço que tem uma finalidade especifica, como por exemplo, um
advogado que elaboração de um contrato, ou o médico que realiza uma cirurgia
estética para correção ou melhoramento físico ou clinico de um consumidor.
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Cabe estabelece a produção de provas para Soares (2008, p.8) define essa
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relação:
Em relação para a produção de prova para responsabilizar o
profissional liberal são dois momentos: a prova do dano e o
da culpa do profissional liberal. O primeiro como já foi
relatado é o momento da prova do dano, do nexo de
causalidade entre o dano e o serviço, com a indicação do
profissional liberal responsável que cometeu o ato. O
segundo é o da culpa do profissional liberal, que neste caso
do prestador de serviço. Em ambos os casos em decorrência
da vulnerabilidade do consumidor, serão concedidos a
inversão do ônus da prova. Como já foi dito a
responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, via de
regra, e por causa disso, os dois momentos aduzidos
anteriormente têm que ser produzidos. Quando a
responsabilidade é objetiva, nos casos de obrigação de
resultado, o consumidor terá que provar a verossimilhança
dos fatos alegados somente no primeiro momento para ter a
concessão do ônus da prova adquirida.
4.1 Jurisprudências
Juízo esse que se confirma com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial 125.417/RJ, DJ de 18/08/1997 de
relatoria do Ministro Eduardo Ribeiro, que apresenta ementa esclarecedora:
DANO MORAL. REPARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE
PEDIDO GENÉRICO. Por unanimidade, não
conhecer do recurso especial. Admissibilidade,
pedido genérico, indenização, dano moral,
inclusão, nome, serviço de proteção ao crédito,
existência. O relator manifestou voto neste sentido:
“tenho correto o acórdão ao assinalar que “o dano
moral por sua natureza não oferece precisão
matemática de mensuração econômica”. Sendo a
quantificação do valor da indenização algo que se
sujeita a forte dose de subjetivismo, razoável
admitir-se não se exija deva ser precisado pelo
autor. Nem chega a haver prejuízo para o réu que
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poderá pugnar pela fixação em limites que
considere aceitáveis.
Já a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do
Recurso Especial n. 169.867/RJ DJ de 19/03/2001 que tratando-se de compensação
de dano extrapatrimonial, é admitido que o pedido seja formulado sem que seja
especificado o valor requerido a título de indenização, conforme voto do relator
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Ministro Cesar Asfor Rocha, in litteris:
A inicial não é inepta, pois que, como consignado
do r. aresto hostilizado, em se tratando de
responsabilidade civil fundada em dano moral a
fixação do quantum indenizatório fica submetida
ao prudente arbítrio do juiz, tendo em conta as
peculiaridades presentes em caso examinado, por
inexistirem critérios objetivos a nortear a parte no
momento da formulação do pedido.
O pedido ainda precisa seguir
os outros critérios estabelecidos pelo Código
5
nos artigos 322, 324 e 330, §1º, inciso II, sendo eles a necessidade de o pedido ser
determinado e claro, porém permitindo sua generalidade, podendo o demandante
estimar “em quantia simbólica e provisória o valor da causa” (STJ, 3ª Turma, REsp
363.445/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 21.02.2002, DJ 01.04.2002, p. 186).
O pedido, determinando que este seja certo, claro e determinado e
coerente, conforme disposto nos artigos 322, 324, e 330, §1º, incisos II e IV em que
se lê:
Art. 322. O pedido deve ser certo.
Art. 324. O pedido deve ser determinado.
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite
o pedido genérico;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.
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Também mantém a possibilidade da formulação de pedido genérico, quando
impossível precisar imediatamente as conseqüências do ato ou fato, disposto no
artigo 324, §1º, inciso II, que dispõe:
Art. 324. O pedido deve ser determinado.
§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:
II - quando não for possível determinar, desde logo, as conseqüências do ato ou do
fato;
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Segundo Oliveira (2015) nos trás que até aqui, Código de Processo Civil se
mantém em igualdade ao Código de Buzaid, porém a nova codificação apresenta
inovações que tratam exclusivamente das ações indenizatórias fundadas em dano
moral. Ao tratar do valor da causa, o novo código apresenta três artigos que
determinam que deve ser atribuído valor certo a causa, inclusive nas petições iniciais
que tratam de compensação por danos extrapatrimoniais, sendo os artigos 291e
292, caput e inciso V do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha
conteúdo econômico imediatamente aferível.
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
Dessa forma, estes dispositivos buscam regular a aplicação do pedido
genérico nas causas de reparação dos danos morais, de forma que não mais se
poderia formular pedido genérico, sendo necessário atribuir o valor pretendido,
ainda que não se tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. (ZAPERLLON,
2011).
CONCLUSÃO
Esta pesquisa buscou demonstrar pari passu de como buscar a reparação
causada por um dano estético em salões beleza, vislumbrando o dano moral
procurando estabelecer o nexo de causalidade in eligendo e in vigilando, ou seja,
por imprudência ou por negligência note que o fato ainda assim se aplica imperícia
haja visto que o profissional não venha a ter o domínio e o conhecimento para
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aplicação tal técnica e mesmo ousa em praticar o procedimento trazendo ao cliente
conseqüências nefastas e permanentes na sua estética facial e corporal.
Destarte dizer que é imperioso uma redobrada fiscalização não somente
quanto habilitação do profissional mais carecer quanto aos produtos utilizados em
determinado procedimento para comporta um determinado resultado esperado

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

com mínimo de risco envolvido.
Apesar que o procedimentos não envolvam técnicas invasivas ainda
requeiram cuidados prementes pois, podem causar lesões, queimaduras químicas,
prurido (coceira dor em menor graus), alergia, descamação exacerbada, queda de
cabelo, choque anafilático, choque pirogênico. São constates reclamações advindas
de erros em procedimentos e misturas de produtos em aplicação e o tempo de
exposição do cliente ação gradação e degradação sentidas no momento imediato,
mediato e tardio.

5

Perceba que este trabalho de pesquisa não visa demonizar os salões de
beleza e sim estabelecer a necessidade de reparação ao dano causado ao cliente e
o quantum pecuniário deve ser despedindo para reparar e restabelecer o estado
anterior deixando o sofrimento que é horror que algumas pessoas são submetidas
ao verem sua imagem refletida no espelho e não conhecerem mais que é aquela
pessoa.
Portanto o Código de Defesa do Consumidor e adjunto ao Código Civil
coadunam como instrumento que perfazem os pontos relevantes de liames entre
causa e efeito nessa relação consumeirista entre o fato concreto e autor e vitima
fazendo justiça no sentido de suprir uma condição de fato e de direito quando
envolve a parte subjetiva in situ que requer tato, perseverança envolve dor
emocional e física vai além do simplesmente reparo, pois, requer sessões com
profissionais habilitados em tratar para então suprimir e superar o dano. Todavia

337

www.conteudojuridico.com.br

este passo importante no sentido de dá suporte para que se tenha os meios
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necessários alcançar este objetivo de bem-estar e dignidade da pessoa humana.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca trazer as principais questões a respeito dos
precedentes e jurisprudência no CPC/15. Fazendo reflexões sobre as principais
inovações, principalmente a respeito do dever de fundamentação das decisões
judiciais, bem como da observância da coerência.
O Código de Processo Civil de 2015, buscando a uniformização das decisões
trouxe-se de forma expressa o dever de observância dos precedentes de forma a
gerar uma maior segurança jurídica, de acordo com o devido processo legal.
2. Precedentes e jurisprudência no CPC de 2015
Conforme ensina Marinoni (2013, p. 65-67), foi com o surgimento das
Constituições rígidas começou-se a criar uma certa desconfiança com relação ao
positivismo extremado, passou-se a notar que as leis não eram suficientes, pois
não representariam de fato os interesses das pessoas. Assim, a lei passou a se
submeter a uma Constituição que, por sua vez, trazia em si os direitos fundamentais
que deviam ser respeitados por ela: houve uma transformação do significado do
direito.
Assim a atividade do juiz passa a ter que observar os parâmetros oferecidos
pela Constituição. Com o passar do tempo, os países do civil law adotaram suas
Constituições e surgiu a necessidade do controle de constitucionalidade das leis:
em alguns países essa atividade coube, inicialmente ao legislativo, mas aos poucos
a figura do juiz foi se consolidando.
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Tudo isso também se dá em razão da grande quantidade de demandas
judiciais, o que acaba por conduzir a uma demora no julgamento dos processos,
em razão da falta de proporcionalidade entre o número de julgadores e o de
processos, acaba por conduzir a uma falta de unidade das decisões e por
consequência, leva a uma insegurança jurídica.
Há de se destacar que a independência funcional, não pode conduzir os juízes
a decidirem sempre de acordo com suas livres convicções, uma vez que conforme
se tem notado ao longo do tempo e principalmente agora com as mudanças
trazidas e expressas no Código de Processo Civil de 2015, é necessário que haja
coerência nas decisões e por consequências, elas precisam estar bem
fundamentadas.
Duas questões importantes podem acabar conduzindo para uma atividade
inovadora do Poder Judiciário[1]: quando haja uma indeterminação nos preceitos
estabelecidos pelo legislador, o que poderia acabar por levar a uma
discricionariedade das decisões ou quando o caso concreto não se enquadrar em
preceito legislativo anterior, levando o Poder Judiciário a decidir pioneiramente o
assunto.
No entanto, o sistema de precedentes trazido pelo CPC/15, vem justamente
para evitar que haja esse subjetivismo judicial, exigindo a todo tempo o dever da
devida fundamentação das decisões.
Sobre o tema ensina Lenio Streck[2]:
5
“O NCPC abre as portas para que se adote, finalmente, uma teoria da decisão
judicial efetivamente democrática. Penso, como venho deixando claro em alguns
textos especializados, que o problema da democracia, no processo, deve ser
equacionado de dois modos: primeiro, por meio de um procedimento em que se
garanta, via contraditório, uma decisão participada (na linha daquilo que Marcelo
Cattoni e Dierle Nunes, para citar apenas estes, sugerem); segundo, através
dos fundamentos que compõem a decisão jurídica (e aqui é que aparece, de forma
mais nítida, o dever judicial de manter a coerência e a integridade de princípios).
Levadas estas exigências mais a fundo é possível concordar com a tese de Francisco
Motta, de que a interpretação construtiva da Constituição leva à tese de que uma
decisão jurídica e democraticamente correta deve ter a sua legitimidade confirmada
por uma dupla dimensão da resposta correta: procedimento constitucionalmente
adequado e a interpretação dirigida à integridade.”
Os precedentes judiciais, com já destacado anteriormente são um
pronunciamento judicial de um caso, o qual pode servir de orientação para os casos
futuros que forem equivalentes. Sobre o CPC/15 explicita Zaneti Jr. :
“Na interpretação correta do novo CPC, precedentes normativos formalmente
vinculantes são as decisões passadas (casos-precedentes) que tem eficácia
normativa formalmente vinculante para os juízes e tribunais subsequentes (casosfuturos) e são de aplicação obrigatória, independentemente das boas razões da
decisão. [...] O CPC/2015 rompeu definitivamente com a tradição brasileira do

343

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

direito jurisprudencial e da jurisprudência persuasiva, elencando no art. 927 e
incisos os casos em que os precedentes no Brasil obrigam, portanto, não
normativos e vinculantes [...] Daí falarmos, nestes casos, de precedentes normativos
vinculantes, uma vez que não normas primárias, estabelecidas como tal pela
legislação processual.”
Os precedentes no ordenamento jurídico brasileiro possuem três tipos de
eficácia: a persuasiva, de origem romano-germânica, tal efeito é restrito às partes,
sendo ele relevante para a interpretação do direito, para a argumentação, e por sua
vez para o convencimento do magistrado. Há por outro lado aqueles precedentes
com eficácia normativa em sentido forte, ou seja, devem obrigatoriamente serem
observados pelas demais instâncias, sob pena de gerar o cabimento de reclamação.
Há por fim aqueles que tem eficácia intermediária, pois em certos casos o próprio
ordenamento jurídico pode lhes conceder efeito para além das partes daquele
processo, em favor ou desfavor de terceiros, não tendo eles eficácia normativa em
sentido forte, por não ser cabível reclamação quando não respeitados.
3. Conclusão
O CPC/15 com as inovações trazidas acabou por aproximar os sistemas da civil
law e do common law, ao reconhecer de forma expressa a força vinculante dos
precedentes, na verdade o que buscou o código foi inspirado em movimentos
neoconstitucionalistas, adaptar todo o ordenamento jurídico aos parâmetros
constitucionais, objetivando assim obter uma maior segurança jurídica bem como
firmar o devido processo legal.
Com a importação de institutos próprios do stare decisis surgiu, o que se
buscou foi a racionalização da prestação jurisdicional, no sentido de mitigar a
insegurança jurídica dos jurisdicionados. Assim para que seja possível consagrar
previsibilidade, coerência e estabilidade para as decisões judiciais, é necessário um
esforço de todo o ordenamento jurídico bem como dos operadores do direito de
forma a respeitar os princípios do Estado Democrático de Direito.
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RESUMO: Esta pesquisa será focada nos impactos negativos causados no cenário
Internacional após a promulgação da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista),
uma vez que a referida norma é apontada como violadora de diversos
dispositivos protegidos por Normas Internacionais de Direitos Humanos e
Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil. Além disso, a pesquisa visa
compreender o papel da Organização Internacional do Trabalho (OIT), os
mecanismos e a sua postura adotada perante aos Estados-Membros, nesta
pesquisa o Brasil, no tocante a edição de Leis que não observam as Convenções
perante a ela ratificadas.
Além disso, objetiva esclarecer as conseqüências que o Brasil pode sofrer perante
a Organização Internacional do Trabalho, sem, todavia, descurar de pontos
relevantes relativos à aplicação das normas internacionais em âmbito interno,
das quais o Estado Brasileiro é signatário, e suas conseqüências, procedendo,
para este fim, um estudo legal, doutrinário e jurisprudencial.
Palavras-chave: Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17); Violação de Normas
Internacionais de Direitos Humanos; Violação de Convenções Internacionais;
Consequências perante a Comunidade Internacional; Papel da OIT; Controle de
Convencionalidade pelo Judiciário.
ABSTRACT: This research will be focused on the negative impacts caused in the
International scenario after the promulgation of Law No. 13467/2017 (Labor
Reform), since this norm is pointed out as violating several devices protected by
International Norms of Human Rights and International Conventions ratified by
the Brazil. In addition, the research aims to understand the role of the
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International Labor Organization (ILO), the mechanisms and its position taken to
the Member States, in this research Brazil, regarding the issue of Laws that do
not observe the Conventions before it ratified.
In addition, it aims to clarify the consequences that Brazil may suffer before the
International Labor Organization, without, however, neglecting relevant points
regarding the application of the international norms in internal scope, of which
the Brazilian State is a signatory, and its consequences, proceeding , for this
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purpose, a legal, doctrinal and jurisprudential study.
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Inicialmente, vale registrar que o estudo executado discorrerá acerca de um
tema bastante polêmico no cenário jurídico trabalhista, conforme se demonstrará
ao longo deste trabalho.
O objetivo dessa pesquisa visa compreender os impactos negativos trazidos
com o advento da polêmica Reforma Trabalhista no âmbito Internacional, bem
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como esclarecer as conseqüências que o Brasil pode sofrer perante a Organização
Internacional do Trabalho, sem, todavia, descurar de pontos relevantes relativos à
aplicação das normas internacionais em âmbito interno, das quais o Estado
Brasileiro é signatário, e suas conseqüências.
Serão abordadas questões concernentes ao surgimento do Direito do
Trabalho no Direito Internacional, desde a antiguidade até o surgimento da
Organização Internacional do Trabalho - OIT.
Ganhará destaca o papel da OIT de promover o controle das Convenções
Internacionais ratificadas pelos Estados-membros e sua aplicação no direito interno,
em especial àquelas das quais o Brasil é signatário, com o objetivo de garantir que
homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade.
Explanar-se-á acerca da aplicação das normas internacionais no Direito
Brasileiro, bem como sobre o seu procedimento de incorporação no direito interno
e sua hierarquia em relação às normas brasileiras vigentes.
Vale ressaltar que o ponto alto deste estudo tratará dos impactos que a
promulgação da Lei nº 13.467/2017 trouxe para o Brasil no cenário Internacional e
da 106ª Conferência Internacional do Trabalho e suas conseqüências para o país.
O Estado Brasileiro, signatário de uma série de Convenções Internacionais
perante a Organização Internacional do Trabalho, ao promulgar a Lei nº
13.467/2017 (Reforma Trabalhista), violou normas de Direitos Humanos de
observância obrigatória e algumas das Convenções sobre as quais é signatário.
Serão abordadas as conseqüências dessa inobservância perante a Comunidade
Internacional.
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Por fim, será objeto desta pesquisa o controle de convencionalidade da Lei
nº 13.467/2017 e sua realização pelos juízes e tribunais brasileiros no julgamento
de casos concretos.

1.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS NORMAS TRABALHISTAS NO DIREITO

1.1
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INTERNACIONAL
Antiguidade e Idade Média
Inicialmente, cumpre destacar que, na Antiguidade, o trabalho não era visto
como uma atividade de um homem digno. Consideravam o trabalho como algo
desonroso, cabendo apenas à classe menos favorecida, naquela época, aos escravos
e, posteriormente, na Idade Média, aos servos.
À luz dos ensinamentos
5 de Evaristo de Moraes Filho[2], “o trabalho na
Antiguidade era um castigo, dando-nos uma ideia de pena, fadiga, tarefa penosa e
pesada. Daí a expressão "trabalho", originada de tripalium, instrumento composto
de três paus (estacas) usado para torturar escravos. Dessa concepção passou-se,
por assimilação, à palavra trapaliare, que designa toda e qualquer atividade
humana, manual, técnica ou intelectual.”
O escravo era considerado “coisa”, propriedade do seu Senhor, enquanto
os servos trabalhavam arduamente nas terras dos Senhores Feudais em troca de
proteção política e militar. Nesta fase, tanto na escravidão, quanto no feudalismo,
não podemos falar em direito do trabalho, pois não havia a existência de um
trabalho livre, tampouco de quaisquer direitos.
Nas lições de Marcelo Braghini[3], “a construção do direito do trabalho ao
longo da história, que tem origem na fórmula inovadora utilizada à época para a
inserção do trabalhador no sistema produtivo, por meio da relação de emprego,
razão pela qual inexistiam traços do próprio direito do trabalho nos antecedentes
históricos, uma vez durante o período escravagista, o escravo não era considerado
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como sujeito de direito, havia na verdade a coisificação do ser humano, submisão
plena do fraco ao forte sem qualquer traço de liberdade inerente ao alicerce que
garante a construção do próprio direito do trabalho, permitindo uma transição
paulatina aos modelos subseqüentes, não obstante o golpe de misericórdia tenha
sido a Revolução Francesa em 1789, o qual veio a proclamar a indignidade da
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escravidão, bem como no Brasil a Lei Àurea em 1888, reconhecida por parte da
doutrina como a Lei mais importantede direito do trabalho já promulgada em terras
tupiniquins.”
Ressalta ainda, o mesmo autor, que “surge o regime de servidão com a
abolição da escravatura e a indiferença do Estado a respeito da regulamentenção
do trabalho, os escravos alforriados procuravam meios de sobrevivência, na idade
média, com os proprietários da terra (época do feudalismo), responsabilizando-se
pelo trabalho nas plantações das terras de propriedades destes em troca de um
pequeno percentual do eventual resultado da produção, evidenciado uma
sociedade eminentemente rural, bem como pela proteção pessoal do trabalhador
e sua família, dando origem, inclusive, a pactuação do trabalho doméstico.”
No final da idade média, surge certa liberdade de trabalho, conferida aos
pequenos artesões, porém com direitos ainda muito limitados. Esses artesões
tinham sua própria produção, transformavam a matéria-prima em pequenas
manufaturas e as vendiam, entretanto, tinham o seu trabalho controlado pelas
chamadas “Corporações de Ofício”.
As Corporações de Ofício eram formadas pelos Mestres, aprendizes e
companheiros. Os Mestres eram os detentores do Poder, controlavam as
corporações e supostavamente forneciam as ferramentas e as técnicas de trabalho.
Os aprendizes trabalhavam sem liberdade plena, pois ficavam presos dentro das
corporações de ofício. A tendência, conforme fossem aprendendo o ofício, é que
adquirissem a posição de mestre.
Contudo, surge o grande problema: os mestres não queriam que os
aprendizes chegassem a esta posição, com receio de perderem o Poder. Com isso,
criaram uma posição intermediária, os companheiros, que posteriormente
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perceberam que nunca chegariam à posição de mestre, o que ocasionou a chamada
“Revolta dos Companheiros”, cujo objetivo principal era a busca da possibilidade
de trabalharem livremente.
Alice Monteiro[4] destaca que os aprendizes celebravam com os mestres
contrato de aprendizagem que durava de dois a doze anos, dependendo da
complexidade do ofício. Durante esse período, o mestre possuía o direito de
Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

custódia, alojando e alimentando os aprendizes, além do dever de ensinar-lhes o
ofício, concedendo-lhes tratamento adequado. Terminado o aprendizado, os
aprendizes tornavam-se companheiros e exerciam suas atividades nos locais
públicos. Por outro lado, o companheiro só conseguia melhorar sua atuação na
categoria profissional se dispusesse de dinheiro para comprar a carta de mestria ou
se casasse com a filha do mestre ou com a viúva.
Além de lesionar a liberdade do trabalhador, as Corporações de Ofício
sujeitavam os seus subordinados a um ambiente insalubre e perigoso e a uma
5

jornada de trabalho exaustiva, que por muitas vezes ultrapassavam 18 horas. Havia
também exploração do trabalho infantil e da mulher.
Assim, em 1789, as referidas Corporações foram extintas pela Revolução
Francesa, por serem consideradas atentatórias aos direitos e à liberdade do
trabalhador. Posteriormente, em 1791, com a edição da Lei Chapelier, elaborada
pelo Parlamento Francês, extingue-se definitivamente as Corporações de Ofício.

1.2

Revolução Industrial
A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na

Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a
substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas.[5]
Na segunda metade do século XVIII, após a Revolução Industrial, surge o
capitalismo, e com ele, uma classe de trabalhadores livres e assalariados, tempos
depois conhecidos como classe operária.
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Com isso, ergue-se uma classe de proprietários (a burguesia), com grande
acúmulo de capital, o que possibilitou a aquisição de máquinas, instalações e
matérias primas. Assim, surge uma relação jurídica privada de trabalho, entre o
proprietário privado e o trabalhador livre assalariado.
Em um primeiro momento, com o avanço da tecnologia e a fabricação do
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aço, surge o alicerce tecnológico necessário para se valer da máquina a vapor, a
qual promove uma superprodução para a época. Entretanto, esse progresso trouxe
diversos problemas até então desconhecidos, com destaque ao acidente de
trabalho, pois não havia uma política de prevenção, de reparação ou de qualquer
proteção ao operário.
Esse

avanço

trazido

pela

Revolução

Industrial

trouxe

consigo

conseqüências sociais drásticas. Multiplicou enormemente o poder econômico e a
riqueza da burguesia, ocasionando significativamente as desigualdades sociais.
Para a ilustre Profª. Alice Monteiro[6], “as relações de trabalho presididas
pelos critérios heterônomos das corporações de ofício foram substituídas por uma
regulamentação autônoma. Surgiu daí uma liberdade econômica sem limites, com
opressão dos mais fracos, gerando, segundo alguns autores, uma nova forma de
escravidão. É o que se extrai do pensamento de Lacordaire: “entre o forte e o fraco,
entre o rico e o pobre, é a liberdade que escraviza, é a Lei que liberta”.”
Nas corporações de ofício da época do feudalismo, o artesão era dono de
seus instrumentos de trabalho e produzia cada artigo do começo ao fim em sua
casa-oficina. Com a Revolução Industrial tudo se transformou, o empresário
capitalista era o dono das máquinas, instalações, matérias-primas, etc. Agrupava no
seu estabelecimento um grande número de assalariados e a habilidade individual
perdeu seu valor, pois a fábrica mecanizada fragmentava a produção de cada
produto em etapas sucessivas e estanques. O trabalhador perdeu o domínio técnico
do conjunto do processo produtivo, surge, assim, a alienação do operário em
relação ao produto fabricado.[7]
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Outrossim, a mecanização das fábricas aumentava a produção sem
necessidade de absorver toda a força de trabalho, composta por camponeses
expulsos da zona rural e antigos artesãos. Em consequência disso, havia multidões
de desempregados e, com tanta mão de obra disponível, os salários tornaram-se
baixos demais, provocando uma miséria que assolou todos os cantos da Europa.
Insta salientar, que com o sistema capitalista, surge uma nova ideologia,
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conhecida como liberalismo. Esta ideologia não aceita a idéia de coletivização, a
corporação, o associativismo, os privilégios da nobreza.
O primeiro postulado do liberalismo é o individualismo. Para o Liberalismo,
o indivíduo é o centro da sociedade. A sociedade organiza-se em torno da noção
do indivíduo. A igualdade formal ou jurídica é o segundo postulado do liberalismo.
Todos os indivíduos são livres e iguais perante a Lei.
Por fim, o terceiro postulado refere-se ao contratualismo. As relações
jurídicas privadas são reguladas5 por um contrato. A relação jurídica privada de
trabalho passa a ser regulada por um contrato individual de trabalho, entre o
proprietário capitalista e o trabalhador livre assalariado.
No final do século XVIII e início do século XIX, o contrato individual de
trabalho é o único instrumento jurídico regulando as relações de trabalho. O Estado
Liberal não se intromete nas relações laborais.
Ressalta-se que essa liberdade de contratação e a inércia do Poder Estatal
contribuíram para um verdadeiro caos nas relações privadas. Isso porque as pessoas
começaram a deixar o campo para buscar oportunidades de empregos nas fábricas,
o que acabou gerando um grande acúmulo de pessoas na cidade, a qual não tinha
estrutura suficiente para comportar as pessoas que vinham do campo, não havia
emprego, comida, habitação e saúde para atender toda a população. Em razão
dessa mão de obra abundante, as pessoas aceitavam trabalhar sob quaisquer
condições, uma vez que era o seu único meio de sobrevivência. Não havia quaisquer
direitos trabalhistas, pois tratava-se de uma relação civil, regida por um contrato.
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O período inicial do capitalismo é conhecido como um dos momentos da
história de maior exploração do trabalho humano. Destacam-se jornadas de
trabalho absurdamente extensas, os locais de trabalho com condições de higiene e
segurança inexistentes, exploração do trabalho do menor (é um período marcado
pelo chamado “exército” de crianças operárias) e exploração do trabalho da mulher.
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A enorme exploração do trabalho humano no início do capitalismo e os
postulados do liberalismo causaram uma reação: o surgimento do Direito do
Trabalho.

1.3

Surgimento do Direito do Trabalho
De acordo com os ensinamentos de Alice Monteiro de Barros[8], “o Direito

do Trabalho surge no século XIX, na Europa, em um mundo marcado pela
desigualdade econômica e social, fenômeno que tornou necessária a intervenção
do Estado por meio de uma legislação predominantemente imperativa, de força
cogente,

insuscetível

de

renúncia

pelas

partes.

Paralelamente

a

esses

condicionamentos impostos pelo legislador, o rol de normas dispositivas existentes
é reduzido, atenuando-se a autonomia da vontade das partes.”
No mesmo sentido, destaca Vólia Bomfim[9], que “o Direito do Trabalho
nasce como reação ao cenário que se apresentou com a Revolução Industrial, com
a crescente e incontrolável exploração desumana do trabalho. É produto da reação
da classe trabalhadora ocorrida no século XIX contra a utilização sem limites do
trabalho humano.”
É neste difícil cenário, marcado pelas condições precárias de trabalho, no
qual os operários começam a enfrentar o capitalismo buscando melhores condições
de trabalho é que nasce o Direito do Trabalho, na 1ª metade do século XIX, como
produto do sistema capitalista.
Decorrente desse movimento surge no século XIX o

chamado

associativismo de trabalhadores, que foi violentamente reprimido e considerado,
inclusive, como crime de conspiração por uma Lei Francesa, elaborada pelo
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Parlamento Francês, a Lei Chapelier, em 1791. A referida Lei foi reproduzida por
vários países da Europa, com o fim de reprimir o associativismo.
Contudo, os operários continuaram a se reunir e passaram a exigir
condições mínimas de trabalho, bem como exigir “meias forças” (relativo ao
trabalho da mulher e do menor de idade) com o objetivo de reduzir a carga pesada
de trabalho.
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Aos poucos, os trabalhadores foram constituindo associações ilegais para
defender-se dos abusos dos proprietários capitalistas e foram ganhando força. A
pressão das associações sobre os empregadores foram crescendo a cada dia, de
modo que estendeu-se também ao Estado Liberal (inerte até então), reivindicando
a criação de normas específicas de proteção da relação dos operários com os seus
empregadores, bem como regras estipulando período de descanso, o trabalho da
mulher e do menor, proteção à saúde, dentre outras.
Depois de algum tempo,
5 os Estados perceberam que seria impossível
manter-se inerte diante de tal situação, passaram a aceitar o associativismo e os
países começaram a revogar as Leis que consideravam crime de conspiração o
associativismo profissional. A Inglaterra foi a primeira a regovar a referida Lei em
1842. A última a adotar esta postura foi a França, em 1864, com a revogação da Lei
Chapelier.
Em meados da metade do século XIX, o Estado começa a reconhecer a
existência do sindicato, que passa a exercer na sociedade a função de defender e
representar interesses da coletividade. O sindicato é o primeiro instituto próprio do
Direito do Trabalho, do qual decorre o princípio da autonomia privada coletiva.
Assim, para Vólia Bomfim[10] o Direito do Trabalho nasce com duas
ramificações: Direito Individual do Trabalho e Direito Coletivo. O Direito Coletivo,
com a preocupação abstrata e geral de proteção dos interesses do grupo de
trabalhadores (categoria) ou de empresários. O direito individual, com a
preocupação concreta da proteção dos direitos sociais do empregado. A base do
direito coletivo do trabalho é o sindicato.
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1.3.1 Principais Fases da Evolução do Direito do Trabalho
A doutrina clássica[11] cita as principais fases na evolução do direito do
trabalho, quais sejam: manifestações incipientes ou esparsas, sistematização e
consolidação e institucionalização do Direito do Trabalho.
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A fase das manifestações incipientes ou esparsas ocorre de 1802 a 1848.
É marcada pela expedição da Peel’s Act, em 1802, pela Inglaterra, com objetivo de
proteger os menores e as mulheres da superexploração empresarial.
Nesse período, relata Alice Monteiro[12] em sua brilhante obra, que “surge
na Inglaterra a primeira Lei verdadeiramente tutelar, dentro do espírito do Direito
do Trabalho, intitulada Moral and Health Act (1802), ou seja, Ato da Moral e da
Saúde. Essa Lei proíbe o trabalho dos menores à noite e por duração superior a 12
horas diárias. Nesse período, Napoleão restabeleceu na França, em 1806,
os conseils de prud’hommes, órgãos destinados a dirimir as controvérsias entre
fabricantes e operários, considerados, por alguns, como precursores da Justiça do
Trabalho. Em 1813, proibiu-se, na França, o trabalho de menores nas minas, em
1839, na Alemanha, teve início a edição de normas sobre o trabalho da mulher e do
menor. Em 1824, na Inglaterra, a coalizão deixa de constituir crime.”
Destaca-se, outrossim, que em 1818, o trabalho empreendido, na Inglaterra,
por Robert Owen (conhecido como o pai do Direito do Trabalho), desde o início do
século XIX, introduziu reformas sociais na sua fábrica em New Lanark (Escócia),
como por exemplo, construção de casas para seus empregados, caixa de
previdência para amparo na velhice e assistência médica, e também, o primeiro
jardim de infância, a primeira cooperativa e a criação do Trade Union, que pode ser
comparado a um sindicato dos dias atuais.
O industrial inglês invocou essa experiência para postular medidas de
proteção ao trabalhador, inclusive dirigiu-se (em 1818) ao Congresso das Potências,
em Aix-la-Chapelle (Alemanha), pleiteando uma ação internacional em prol da
adoção de medidas destinadas a melhorar a vida dos trabalhadores.
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Em meados de 1841, torna-se notável também a postura do industrial
francês Daniel Le Grand, que se sobressai por sugerir a instituição de um Direito
Internacional do Trabalho para proteger as classes operárias contra o trabalho
prematuro e excessivo.[13]
Com relação à segunda fase, a sistematização e consolidação ocorrem
entre 1848 até 1919, e destaca-se pelo “Manifesto Comunista de 1848”, de Marx e
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Engels, bem como pela Revolução de 1848 ocorrida na França, com a instauração
da liberdade de associação que havia sido tolhida pela Lei Chapelier e a criação do
Ministério do Trabalho.
Ainda neste período, vale ressaltar que a Suiça foi o primeiro Estado a
propor oficialmente, em 1855, a elaboração de uma legislação trabalhista
internacional. Aliás, foi a partor de uma proposta do Governo suíço que se realizou
em 1890, em Berlim, a Conferência Internacional do Trabalho, primeira reunião
internacional dedicada a estabelecer regras internacionais relativas às relações
5

laborais. O encontro contou com a participação de representantes dos Estados, de
empregadores e de empregados, com o que nasceu o princípio do tripartismo, pelo
qual todas as questões relativas ao Direito Internacional do Trabalho devem,
idealmente, ser tratadas por todas as partes interessadas nas relações
Trabalhistas.[14]
Segundo o Ilustre Ministro Maurício Godinho[15], é fato relevante nesse
período de sistematização e consolidação do Direito do Trabalho o crescente
reconhecimento, em distintos países europeus, do direito de livre associação
sindical dos trabalhadores, bem como o surgimento crescente de leis trabalhistas
em diversos países europeus, ao lado do avanço sistemático da negociação coletiva
na mesma época.
Por fim, em 1891, o Papa Leão XIII, sensibilizado pela intensa exploração do
homem, edita a Encíclica Católica Rerum Novarum, visando estabelecer regras
mínimas para o trabalho. Essa Encíclica destaca a necessidade de uma nova postura
das classes dirigentes perante a chamada “questão social”, que trazia em seu texto
as obrigações de patrões e empregados, fixando o salário mínimo, a jornada
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máxima, enfatizando o respeito e a dignidade da classe trabalhadora. Além disso, o
operário deveria cumprir fielmente o que havia contratado, não usar de violência
nas suas reivindicações, ou usar de meios artificiosos para o alcance de seus
objetivos, neste momento, busca-se também uma intervenção estatal nas relações
de trabalho.
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A institucionalização surge logo após a Primeira Guerra Mundial (inicia em
1919 e se estende ao longo do século XX). Essa fase retrata a oficialização do Direito
do Trabalho, tendo como marco inicial a criação da Organização Internacional do
Trabalho em 1919, por meio do Tratado de Versalles, e pelas Constituições do
México de 1917, caracterizada como a primeira constituição mundial a proteger o
direito dos trabalhadores, e da Constituição de Weimar – Alemanha, em 1919,
trazendo em seu bojo os direitos trabalhistas.
A criação da OIT foi o instrumento principal para a construção de uma
regulamentação do trabalho em âmbito mundial e, nasceu com a missão de
assegurar condições de trabalho equitativas e humanitárias aos trabalhadores.
A Constituição do México também foi de suma importância para a
institucionalização do Direito do Trabalho. Dispõe em seu artigo 123: a jornada
diária de 8 horas, a jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho de
menores de 12 anos, a limitação da jornada de menor de 16 anos para 6 horas, o
descanso semanal, a proteção à maternidade, o direito ao salário mínimo, a
igualdade salarial, a proteção contra acidentes no trabalho, o direito de
sindicalização, o direito de greve, conciliação e arbitragem de conflitos, o direito à
indenização de dispensa e seguros sociais.
Não menos importante, a Constituição de Weimar (Alemanha), tinha como
destaque: a participação dos trabalhadores nas empresas, a liberdade de união e
organização dos trabalhadores para a defesa e melhoria das condições de trabalho,
o direito a um sistema de seguros sociais, o direito de colaboração dos
trabalhadores com os empregadores na fixação dos salários e demais condições de
trabalho, bem como a representação dos trabalhadores na empresa.
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Para o ilustre Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado[16], “as
Constituições Mexicana, de 1917, e Alemã, de 1919 (Weimar), foram precursoras no
processo de afirmação do Estado Social e de constitucionalização dos direitos de
segunda geração, processo que também se difundiu largamente pela Europa no
período seguinte (ressalvado o refluxo provocado pela experiência nazi-fascista).”

Internacionalização do Direito do Trabalho
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1.4

O início do século XX é um período marcado pela internacionalização do
direito do trabalho e de grande turbulência internacional.
O Direito Internacional do Trabalho não se limitou a instituir matéria de
interesse de apenas um órgão. Para Portella[17], a partir da Segunda Guerra
Mundial e do início efetivo da estruturação do atual sistema internacional de
proteção dos direitos humanos, a matéria trabalhista passou a dizer respeito a todos
os foros internacionais voltados à proteção da dignidade humana, cujo principal
5

exemplo será a Organização das Naçoes Unidas (ONU).
O tema Laboral aparecerá também em tratados e em outros instrumentos
normativos de promoção da dignidade humana, como a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, a qual previa diversos direitos trabalhistas, como férias
remuneradas, limitações de jornada, dentre outros, elevando esses direitos
trabalhistas ao status de direito humano.
Vale salientar, outrossim, que as relações do trabalho no mundo passam a
ser um motivo de preocupação também de outras entidades, como a Organização
Mundial do Comércio (OMC), União Européia e o MERCOSUL, fazendo com que
entrassem na agenda desses órgãos para a adoção de medidas. Isso porque, o
desenvolvimento das relações comerciais internacionais requer a observância de
padrões mínimos trabalhistas, assim como a dinâmica das relações econômicas e
iniciativas voltadas a permitir a livre circulação de trabalhadores, as quais requer a
necessidade de harmonização das legislações trabalhistas nacionais.
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Apesar do importante papel exercido pelos organismos internacionais
supracitados, a OIT, como instituição especializada da ONU, ainda é o principal foro
de Direito Internacional do Trabalho com vistas a promover a dignidade humana, o
bem-estar geral e a justiça social e, assim, contribuir para a paz mundial.
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2. O PAPEL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO
2.1 Aspectos Gerais
A OIT é uma pessoa jurídica de direito público internacional, com sede em
Genebra-Suíça, dotada de direitos e obrigações. Foi criada em 1919 pelo Tratado
de Versalhes. Esse Tratado foi um pacto de paz celebrado entre os países europeus,
com o principal objetivo de encerrar, oficialmente, a Primeira Guerra Mundial e criar
uma organização internacional responsável pela manutenção da paz.
Vale lembrar que a citada organização pertencia à Liga das Nações, ambas
criadas pelo Tratado de Versalhes em 1919. Ocorre que a Liga das Nações falhou
em seu papel, qual seja, a manutenção da paz, sendo substituída pela ONU (criada
em 1945 pela Carta de São Francisco). Em 1946, por meio de um acordo assinado
em Nova York, a OIT passou a compor o sistem da ONU, na condição de organismo
especializado.
Importante salientar que a referida organização é competente para
assuntos relativos ao Direito do Trabalho e também que se refiram à promoção da
justiça social como um todo. Trata de temas de caráter econômico e financeiro, por
entender que o desenvolvimento econômico é condição indispensável para
alcançar o objetivo de promover as justiça social e o bem-estar material e espiritual
do ser humano.
Destaca-se, ainda, que a OIT tem por missão promover oportunidades para
que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. O Trabalho Decente,
conceito formalizado pela OIT em 1999, sintetiza a sua missão histórica de
360

www.conteudojuridico.com.br

promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter um trabalho
produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e
dignidade humanas, sendo considerada condição fundamental para a superação da
pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade
democrática e o desenvolvimento sustentável.[18]
O seu objetivo principal é estabelecer padrões mínimos para as relações
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trabalhistas e a promoção de melhores condições de trabalho em todo o mundo,
com vistas a promover a dignidade humana, o bem estar geral e a justiça social e
assim, contribui para a paz no mundo.
Por fim, importante registrar que a OIT adotou a Declaração de Filadélfia
de 1944 como anexo de sua Constituição. Portanto, é regida pelos princípios
fundamentais nela constantes, quais sejam: “o trabalho não é uma mercadoria; a
liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um
progresso ininterrupto; a penúria constitui um perigo para a prosperidade geral; a
5

luta contra a carência em qualquer nação deve ser conduzida com infatigável
energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual
representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade, com
os Governos, visando o bem comum.”

2.2 Composição dos Órgãos da OIT
Importante destacar que a OIT possui uma estrutura tripartite de
representação, o que está previsto no artigo 3, 1 da Carta Constitutiva da
Organização:
"A Conferência geral dos representantes dos EstadosMembros realizará sessões sempre que for necessário, e, pelo
menos, uma vez por ano. Será composta de quatro
representantes de cada um dos Membros, dos quais dois
serão Delegados do Governo e os outros dois representarão,
respectivamente, os empregados e empregadores".
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Além disso, a OIT é composta por três órgãos: a Conferência Internacional
do Trabalho (CIT), o Conselho de Administração e a Repartição Internacional do
Trabalho (RIT). Integram também a OIT a Comissão de Peritos e o Comitê de
Liberdade Sindical, responsáveis pela aplicação das normas internacionais do
trabalho.
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A principal instância deliberativa da OIT é a Conferência Internacional,
órgão central, supremo e plenário, sendo que cada Estado presente em plenário
terá 4 delegados: 2 representantes do governo, 1 dos trabalhadores e 1 dos
empregadores.
À luz dos ensinamentos do Prof. Diego Pereira[19], a CIT é quem delinea as
diretrizes e políticas gerais da organização, possuindo, para tanto, poder
deliberativo máximo, o que a caracteriza como uma espécie de instância de
natureza parlamentar. Dela emana a regulamentação internacional do trabalho, por
meio de convenções internacionais e recomendações. É também responsável por
aprovar o orçamento e decidir a admissão de novos Estados não pertencentes às
Nações Unidas.
O Conselho de Administração é composto por 56 pessoas, sendo 28 dos
governos, 14 dos empregadores e 14 dos empregados. Exerce a função de órgão
administrativo, diretivo e executivo da OIT.
A Repartição Internacional do Trabalho, também conhecida como
Secretaria Internacional do Trabalho ou Bureau Internacional do Trabalho é
responsável por divulgar e documentar as atividades da OIT. Além disso, publica as
convenções e recomendações.
Dispõe o artigo 10º, 1, da Constituição da OIT que “as funções do Bureau

Internacional do Trabalho incluirão a centralização e a distribuição de todas as
informações relativas à regulamentação internacional das condições dos
trabalhadores e do regime de trabalho e, em particular, o estudo das questões que
se propõe submeter a discussão na Conferência, tendo em vista a adopção de
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convenções internacionais, assim como a execução de quaisquer inquéritos
especiais prescritos pela Conferência ou pelo Conselho de Administração.”
Por fim, a Comissão de Peritos é responsável por monitorar o
adimplemento das obrigações consagradas nas normas internacionais do trabalho.
Outrossim, ao Comitê de Liberdade sindical compete promover a aplicação das
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normas internacionais atinentes à atividade sindical.

2.3 A Estrutura Normativa da OIT
A estrutura normativa da OIT é composta por Convenções e
Recomendações. Na visão de Portela[20], as Convenções são tratados multilaterais
que não se diferenciam de qualquer outro tratado internacional, consistindo em
acordos que adotam a forma escrita e que vinculam diretamente os Estados que
deles façam parte. Encontram-se abertas à ratificação de qualquer Estado membro
da Organização.

5

No tocante às Recomendações, cita o mesmo autor que são propostas de
normas ou medidas que podem ser adotadas pelos Estados em seus respectivos
ordenamentos internos. Não são vinculantes, exceto pelo fato de que criam para o
Estado que as adota a obrigação de submissão de seu conteúdo à autoridade
nacional competente para legislar ou para adotar outras providências referentes à
matéria versada dentro do prazo máximo de 12 meses ou, excepcionalmente 18
meses.
Em outras palavras, distinguem-se pelo fato das Convenções criarem
obrigações jurídicas a serem ratificadas pelos Estados-Membros, enquanto as
Recomendações apenas sinalizam pautas para orientar a ação nacional, ou seja,
trata-se de sugestões que se dirigem aos Estados-membros com o objetivo de que,
se aceitas, sejam convertidas em projeto de lei a ser discutido no Poder Legislativo
respectivo, não estando as Recomendações abertas à ratificação.
Dispõe o art. 19 da Constituição da OIT que, se a Conferência Internacional
do Trabalho pronunciar-se pela aceitação de propostas relacionadas a um assunto
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na sua ordem do dia deverá decidir se estas propostas tomarão a forma de uma
Convenção, ou de uma Recomendação (quando o assunto tratado, ou um de seus
aspectos não permitir a adoção imediata de uma convenção). Em ambas as
situações, para que sejam aceitas em votação final pela Conferência, serão
necessários dois terços dos votos presentes. O Diretor-Geral da Repartição remete
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a cada um dos Estados-membros uma cópia autêntica da Convenção ou da
Recomendação.
Conforme o mesmo artigo, a todos os Estados-membros será dado
conhecimento para fins de ratificação. Cada um dos Estados-membros tem o
compromisso de submeter a Convenção à autoridade competente sobre a matéria,
a fim de que esta a transforme em Lei ou tome medidas de outra natureza, dentro
do prazo de um ano, a contar do encerramento da Conferência. O mesmo
procedimento se aplica às Recomendações.
Neste sentido, a vigência internacional de uma Convenção da OIT está
atrelada ao depósito de um número mínimo de instrumentos confirmatórios dos
Estados perante a Repartição Internacional do Trabalho, bem como pelo decurso
temporal de doze meses após o segundo depósito. A convenção que já estiver em
vigor só obrigará os Estados que a forem ratificando doze meses após a ratificação.
Uma convenção da OIT tem, via de regra, duração de 10 anos e só pode
haver denúncia depois de terminado esse prazo de 10 anos. O tempo certo de fazer
a denúncia é nos 12 meses subsequentes ao fim dos 10 anos. Caso o Estado não o
faça nesse prazo de 12 meses, a validade da Convenção se prorroga
automaticamente por mais uma década.
Importante ressalvar que, de acordo com o artigo 19, 5, e da Constituição
da OIT, "quando a autoridade competente não der seu assentimento a uma
convenção, nenhuma obrigação terá o Estado-Membro a não ser a de informar o
Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho -- nas épocas que o Conselho
de Administração julgar convenientes -- sobre a sua legislação e prática observada
relativamente ao assunto de que trata a convenção. Deverá, também, precisar
nestas informações até que ponto aplicou, ou pretende aplicar, dispositivos da
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convenção, por intermédio de leis, por meios administrativos, por força de contratos
coletivos, ou, ainda, por qualquer outro processo, expondo, outrossim, as
dificuldades que impedem ou retardam a ratificação da convenção".
Desde a sua criação, os membros tripartites da OIT adotaram 188
Convenções Internacionais de Trabalho e 200 Recomendações sobre diversos temas
(emprego, proteção social, recursos humanos, saúde e segurança no trabalho,
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trabalho marítimo etc). Em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou
a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. A Declaração
estabelece quatro princípios fundamentais a que todos os membros da OIT estão
sujeitos: liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação
coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; abolição efetiva do
trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação no emprego ou
na ocupação.[21]
5

2.4 Sistemas de Controle Normativo da OIT
A OIT possui um sistema de controle da aplicação das normas composto
por vários órgãos e instrumentos, dentre os quais[22]:
a) Comissão de Peritos para a Aplicação das Convenções e das
Recomendações (CEACR), que examina as informações dos Estados-Membros
sobre as convenções por eles ratificadas, publicando um relatório anual para a CIT;
Em outras palavras, esta Comissão apura se os atos normativos adotados
pela OIT foram objeto de adequada atenção pelos Estados-membros, bem como
se observaram as obrigações de comportamento que lhes são devidas.
Assim, apurado o descumprimento dos referidos atos normativos, a citada
Comissão aplicará ao Estado infrator a medida intitulada como “demanda indireta”,
a qual impõe que este adote medidas necessárias para o cumprimento do ato
violado. Não havendo êxito, a Comissão recomendará um “contato direto”, meio
destinado a solucionar litígios mais demorados entre os Estados-membros e órgãos
da OIT.
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Desta feita, se por ventura nenhuma das medidas surtir efeito com relação
a solução da controvérsia, a Comissão deverá aplicar “observações públicas”, com
efeito de recomendação, devendo constar do relatório que será enviado à
Conferência Internacional do Trabalho para que sejam tomadas as providências
cabíveis.
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Vale ressaltar que a Comissão de Peritos não é um órgão Jurisdicional.
Entretanto, suas atividades assemelham-se às do Judiciário, visto que se fundam em
norma jurídica, são levadas a cabo por personalidades independentes e adotam
procedimentos que seguem os princípios gerais aplicados à prestação jurisdicional.
Em todo caso, a Comissão não julga os casos que aprecia como se fosse um tribunal,
cabendo-lhe apenas registrar os casos de infrações que não logrou solucionar e
encaminhá-los à consideração da CIT, apresentando, ainda, as recomendações que
julgar pertinentes.[23]
b) Comitê de Aplicação das Normas da Conferência (CAS), que examina o
relatório anual da CEACR durante a CIT;
Trata-se de um órgão subsidiário, também chamado de Comissão
Tripartite, que decorre da Conferência Internacional, cujo papel fundamental é
apreciar o relatório da Comissão de Peritos, assinalando eventual descumprimento
das normas internacionais pelos Estados-membros, dando publicidade a essa
situação como forma de exercer pressão política sobre os transgressores.[24]
c) Reclamações e Queixas Entregues ao Conselho da Administração, canal
para Estados-Membros ou organizações de empregadores e de trabalhadores
apresentarem à OIT reclamações contra qualquer Estado-Membro que, na sua
opinião, não tenha assegurado de forma satisfatória o cumprimento de uma
convenção ratificada;
Registra-se que a Reclamação é o instrumento hábil a ser utilizado pelas
organizações de empregados e empregadores, enquanto a Queixa deverá ser
utilizada somente pelos Estados membros da OIT.
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Com relação à Reclamação, cabe destacar que compete ao Conselho de
Administração encaminhá-la ao Estado reclamado, requerendo que se manifeste
acerca da reclamação. Ocorrendo a inércia do Estado ou se a sua manifestação for
insatisfatória, caberá ao Conselho tornar pública o teor da reclamação, bem como
a manifestação do Estado-membro.
No tocante à Queixa, o Conselho pode adotar o mesmo procedimento da
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reclamação ou formar uma Comissão de Inquérito para apurar os fatos e emitir
parecer.
Após examinar a Queixa, a Comissão redigirá relatório, do qual deverão
constar não só suas observações sobre todos os pontos levantados, como também
as medidas recomendadas para dar satisfação ao Governo queixoso e os prazos
dentro dos quais tais providências devam ser postas em prática.[25]
Todavia, havendo recusa por parte do Estado-membro ao cumprimento das
recomendações, este terá o direito
5 de submeter a controvérsia à Corte Internacional
de Justiça. Não surtindo efeito e permanecendo o Estado-Membro inerte quanto
ao cumprimento das recomendações, o Conselho de Administração poderá propor
à Conferência Internacional do Trabalho que adote providências que visem
assegurar o cumprimento das referidas recomendações.
d) Comitê de Liberdade Sindical, que examina as queixas relativas às
violações dos princípios da liberdade sindical e da negociação coletiva (derivados
das Convenções 87 e 98), ainda que o Estado-Membro acusado de infrações não
tenha ratificado tais convenções.
Importante destacar que o objetivo do Comitê é preservar a liberdade
sindical, valor importante dentro do Direito Internacional do Trabalho, em vista da
relevância de que os empregados e empregadores tenham a maior liberdade
possível para defender os seus direitos e interesses.[26]
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3.

A APLICAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

3.1 Incorporação das Normas Internacionais no Direito Interno
Inicialmente, cabe registrar que o Brasil é o membro fundador da OIT e
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participa da Conferência Internacional do Trabalho, principal órgão da OIT, desde a
sua primeira reunião.
Conforme mencionado alhures, as Convenções da OIT correspondem a
Tratados Multilaterais. Além disso, é um ato soberano e implica sua incorporação
total ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo do país em questão,
tendo, portanto, um caráter vinculante.
Como maestralmente assinala o Prof. Portela[27], o Tratado promulgado
incorpora-se ao ordenamento jurídico brasileiro e, dessa forma, reveste-se de
caráter vinculante, conferindo direitos e estabelecendo obrigações, podendo ser
invocado pelo Estado e por particulares para fundamentar pretensões junto aos
órgãos jurisdicionais e, por fim, pautando a conduta de todos os membros da
sociedade. Como parte da ordem interna, o descumprimento das normas do
tratado enseja a possibilidade de sanções previstas no próprio direito brasileiro.
Importante ressaltar que os Estados que não ratificarem uma Convenção
da OIT não estão obrigados a cumpri-las. Contudo, isso não os isenta de ter alguma
forma de preocupação com a questão objeto do tratado não ratificado.
Entretanto, para que uma Convenção seja incorporada ao Direito interno
brasileiro, é necessário que se submeta a uma série de procedimentos, devendo
preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:
•

Assinatura do Tratado Internacional: No Brasil, compete privativamente ao
Presidente da República, na qualidade de Chefe de Estado, celebrar tratatos,
convenções e atos internacionais. Neste sentido 84, VIII, da Constituição
Federal:
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
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VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;”
De acordo com Flavia Piovesan[28], os efeitos decorrentes da assinatura do
contrato não vinculam o Estado Brasileiro, senão vejamos:
“A assinatura do tratado, por si só, traduz um aceite precário
e provisório, não irradiando efeitos jurídicos vinculantes.
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Trata-se da mera aquiescência do Estado em relação à forma
e ao conteúdo final do tratado. A assinatura do tratado, via de
regra, indica tão somente que o tratado é autêntico e
definitivo.”
•

Aprovação pelo Congresso Nacional: De acordo com a Constituição, após a
assinatura pelo Presidente o tratado internacional ficará sujeito a aprovação
pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal:
“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
5

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;”
(...)
A aprovação do Congresso Nacional consiste numa autorização para que o
Estado se obrigue internacionalmente. Contudo, o Presidente poderá ratificar o
tratado, ou seja, não está obrigado, pois se trata de ato discricionário.
Assim, concordando o Congresso Nacional com a celebração do ato
internacional, elabora-se um decreto legislativo, de acordo com o art. 59, VI da
Constituição Federal, que é o instrumento adequado para referendar e aprovar a
decisão do Chefe do Executivo, dando-se a este uma carta branca para que possa
ratificar ou aderir ao tratado se não o tinha feito.[29]
•

Ratificação e Depósito: De posse dessa autorização, é feito o depósito do
tratado internacional assinado pelo Presidente da República, que será anexado
ao tratado firmado, junto ao órgão responsável pelo tratado.
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A ratificação significa a subseqüente confirmação formal por um Estado de
que está obrigado ao tratado. Significa, pois, o aceite definitivo, pelo qual o Estado
se obriga pelo tratado no plano internacional. A ratificação é ato jurídico que irradia
necessariamente efeitos no plano internacional.[30]
Importante destacar, que para André de Carvalho Ramos[31], o Presidente
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pode formular reservas, além daquelas que obrigatoriamente lhe foram impostas
pelas ressalvas ao texto aprovado pelo Congresso. A reserva é o ato unilateral pelo
qual o Estado, no momento da celebração final, manifesta seu desejo de excluir ou
modificar o texto do tratado. Não há a necessidade de submeter essas novas
reservas ao Congresso.
•

Promulgação Interna: Conforme já mencionado, com a ratificação e do
depósito o tratado internacional passa a vincular o Estado no cenário
internacional. Contudo, internamente, é necessária uma última fase: a
promulgação do tratado internacional na ordem interna.
Assim, o Presidente da República realiza a promulgação por meio de um

decreto executivo autorizando a execução do tratado na ordem interna. Não há
transformação em lei desse tratado internacional, mas apenas autorização por
decreto para que seja executado no Brasil. Esta promulgação deverá ser publicada
no Diário Oficial da União.
De acordo com as lições trazidas pelo Professor Pedro Lenza[32], na visão
do STF, “a expedição do referido Decreto acarreta três efeitos que lhe são inerentes:
a) a promulgação do tratado internacional; b) a publicação oficial de seu texto; c) a
executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular
e a obrigar no plano do direito positivo interno. Referido ato normativo integra o
ordenamento jurídico interno com caráter de norma infraconstitucional, situandose nos mesmos planos de validade, eficácia e autoridade em que se posicionam as
leis ordinárias (guardando, dessa forma, estrita relação de paridade normativa com
as referidas leis ordinárias), podendo, por conseguinte, ser revogado por norma
posterior, bem como ser questionada a sua constitucionalidade perante os
tribunais, de forma concentrada ou difusa.”
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Por outro lado, as Recomendações, embora não tenham caráter vinculante
em termos legais e jurídicos, complementa uma convenção, propondo princípios
reitores mais definidos sobre a forma como esta poderia ser aplicada. Contudo, há
a necessidade de uma norma posterior que positive os seus princípios, não
podendo ser incorporadas da mesma forma que as Convenções.
Vale ressaltar que no Brasil, as recomendações se submetem ao processo
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legislativo cabível no Congresso Nacional, para que seu conteúdo seja
transformado em Lei.[33]

3.2 Hierarquia das Normas Internacionais no Direito Brasileiro
Inicialmente, vale registrar que a doutrina[34] sustenta que quando
ratificadas pelo Brasil, as Convenções da OIT constituem autênticas fontes formais
de direito. Entretanto, as Recomendações aprovadas pela Conferência Internacional
do Trabalho atuam apenas como fontes materiais de direito, porque servem de
5

inspiração e modelo para a atividade legislativa.
Neste sentido, os tratados que ingressam no direito brasileiro, em regra,
terão força de Lei Ordinária. Contudo, com o advento da EC nº 45/04 e a inserção
do art. 5º, § 3º da Constituição Federal, “os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.”
Vale ressaltar que os referidos tratados não são emendas constitucionais,
apenas possuem status de emendas constitucionais. Hodiernamente, o único
tratado internacional de Direitos Humanos, aprovado com quórum qualificado e
equiparado às emendas constitucionais, é a Convenção da ONU sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Esse instrumento foi
assinado em 2007, aprovado pelo Congresso Nacional, ratificado e depositado em
2008, sendo promulgado na ordem interna pelo Decreto 6.949/2009.
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Por outro lado, os tratados e convenções internacionais que versarem sobre
direitos humanos que não sejam incorporados ao direito interno brasileiro pelo rito
especial do art. 5º, § 3º da CF/88, de acordo com o entendimento extraído do
julgamento do RE 466.343 pelo STF, possuem natureza de normas supralegais, ou
seja, hierarquicamente são inferiores à Constituição, mas superior com relação às
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demais normas infraconstitucionais.
Importante destacar que natureza supralegal dos tratados internacionais de
Direitos Humanos aprovados com quórum ordinário abrange não apenas os
tratados posteriores à Emenda Constitucional 45/2004, como também os tratados
internacionais já aprovados e perfeitamente internalizados em nosso ordenamento.
Como exemplo, cita-se o Pacto de San José da Costa Rica, promulgado em 1992.
Neste sentido, com base no que foi discutido pelo STF no RE 466.343/SP,
quando se trata de internalização dos tratados internacionais de direitos humanos,
como é o caso de uma Convenção da OIT, caso o tratado tenha sido celebrado entre
a promulgação da Constituição de 1988, em 5 de outubro de 1988, e a
superveniência da EC 45/2004, ele ganha caráter materialmente constitucional, com
base no art. 5º, § 2º, da CF/88, sendo incluído no bloco de constitucionalidade.
Em que pese à posição do STF, a ilustre doutrinadora Flávia Piovesan
defende que os tratados internacionais de Direitos Humanos aprovados pelo
quórum simples possuem status constitucional a partir do próprio texto
constitucional, com fundamento no art. 5º, §2º, da Constituição Federal, senão
vejamos:
“A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em
tratados internacionais de que o Brasil é parte, conferindolhes natureza de norma constitucional. Isto é, os direitos
constantes

nos

tratados

internacionais

integram

e

complementam o catálogo de direitos constitucionalmente
previstos, o que justifica estender a esses direitos o regime
constitucional conferido aos demais direitos e garantias
fundamentais.”
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“Enfatize-se que, enquanto os demais tratados internacionais
têm força hierárquica infraconstitucional, nos termos do art.
102, III, b, do texto (que admite o cabimento de recurso
extraordinário

de

decisão

que

declarar

a

inconstitucionalidade de tratado), os direitos enunciados em
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos
detêm natureza de norma constitucional. Esse tratamento
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jurídico diferenciado se justifica, na medida em que os
tratados internacionais de direitos humanos apresentam um
caráter especial, distinguindo-se dos tratados internacionais
comuns.

Enquanto

estes

buscam

o

equilíbrio

e

a

reciprocidade de relação entre Estados-parte, aqueles
transcendem os meros compromissos recíprocos entre os
Estados pactuantes, tendo em vista que objetivam a
salvaguarda
dos direitos do ser humano e não das
5
prerrogativas dos Estados”.

Em suma, Andre de Carvalho Ramos[35] sintetiza a questão da hierarquia
das normas internacionais da seguinte forma:
• “A introdução do § 3º ao art. 5º da CF/88 motivou recente revisão do
posicionamento do STF. Leading case: RE 466.343 (referente à prisão civil do
depositário infiel): a maioria de votos dos Ministros sustentou novo patamar
normativo (natureza supralegal) para os tratados internacionais de direitos
humanos.
• Ficou consagrada a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos
humanos:
a) natureza constitucional para os aprovados pelo rito do art. 5º, § 3º;
b) natureza supralegal para todos os demais, quer sejam anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional nº 45 e que tenham sido aprovados pelo rito
comum (maioria simples, turno único em cada Casa do Congresso).
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• Como consequência, tem-se que:
a) as leis (inclusive as leis complementares) e atos normativos são válidos
se forem compatíveis, simultaneamente, com a Constituição e com os tratados
internacionais de direitos humanos incorporados;
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b) os tratados de direitos humanos incorporados pelo rito simples não têm
estatuto constitucional, logo não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar, no
âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, a compatibilidade entre leis ou
atos normativos e tratados internacional de direitos humanos;
c) cabe ao STF realizar o chamado controle de convencionalidade nacional
das leis em relação aos tratados recepcionados pelo rito especial previsto no art. 5º,
§ 3º, da CF/88, que passam a integrar o bloco de constitucionalidade restrito.”

4. AS NORMAS INTERNACIONAIS RATIFICADAS PELO BRASIL E A REFORMA
TRABALHISTA
4.1 A 106ª Conferência Internacional do Trabalho e Suas Conseqüências Para
o Brasil
A 106ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada entre os dias de 05
e 16 de junho de 2017, em Genebra, Suíça, foi marcada e certamente será lembrada
pelo “caso Brasil”. O país, por pouco, não figurou na lista dos 24 casos selecionados
para a discussão individual ao longo da Conferência, no tocante à violação das
normas internacionais do trabalho, mas continuou na lista dos 40 países que estão
sendo monitorados pelo Comitê de Peritos da Organização Internacional do
Trabalho – OIT.[36]
Isso porque, naquela ocasião a Reforma Trabalhista ainda era apenas um
projeto de Lei, assim, embora já possuísse conteúdos violadores de normas
internacionais do qual o Brasil é signatário, não havia como alegar que houve um
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descumprimento concreto por parte do Estado Brasileiro em relação às normas
internacionais da OIT.
Nesse sentido, conforme nota postada pela ANAMATRA em sua página na
internet[37], “é comum nos monitoramentos realizados pelo Comitê de Peritos da
OIT a análise de projetos de lei em tramitação no país, inclusive para alertar sobre
os prejuízos que podem acarretar ao cumprimento das normas internacionais
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ratificadas e acerca dos retrocessos que podem significar aos compromissos
assumidos pelos países. No relatório da Comissão de Peritos na Aplicação de
Convenções e Recomendações da OIT (CEACR), lançado em 2016, para publicação
na 106ª Conferencia Internacional do Trabalho, como foi citado pelo escritório da
OIT no Brasil, a Comissão de Peritos registrou a existência de projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional brasileiro com o objetivo de que a negociação
coletiva tenha prevalência sobre a legislação, em prejuízo da classe trabalhadora.
Na oportunidade, a Comissão recordou que o objetivo geral das Convenções nº 98,
nº 151 e nº 154 é a promoção da5negociação coletiva para a melhoria das condições
de trabalho ─ como, aliás, dispõe, entre nós, o caput do art. 7º da Constituição ─,
ou seja, para que as condições de trabalho alcancem patamares mais favoráveis que
os previstos na legislação. Sobre tal aspecto, a Comissão de Peritos reafirmou o
entendimento de que a negociação coletiva não deve ter como efeito o
estabelecimento de condições menos favoráveis às estabelecidas pela lei.”
Todavia, o monitoramento do Brasil pela OIT não ficou apenas no plano
teórico, partindo rapidamente ao plano fático quando acionada pela CUT
(Confederação Única dos Trabalhores) após a aprovação da Lei 13.467/2017
(Reforma Trabalhista). Em outras palavras, o Estado Brasileiro, após a edição da Lei
nº 13.467/2017, voltou a fazer parte dos casos que podem ser analisados pela OIT
em razão de “supostas” violações a normas internacionais das quais é signatário,
mas dessa vez, as violações são concretas, uma vez que o PL 6787/2016 fora
convertido em Lei.
Isso se deve ao fato da manifestação formal da OIT, por meio de um
relatório feito pela Comissão de Peritos, sobre pontos específicos da Lei
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13.467/2017. O relatório em comento chama a atenção do Estado Brasileiro para os
seguintes pontos:
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•

O negociado sobre o lesgislado, previsto nos artigos 611-A e 611-B, inseridos
pela Lei nº 13.467/17, viola o disposto na Convenção nº 98 (dispõe sobre
direito à sindicalização e a negociação coletiva) e Convenção nº 154 (dispõe
sobre o incentivo à negociação coletiva), ambas da OIT e ratificadas pelo
Estado Brasileiro, em 1952 e 1992, respectivamente.
Neste ponto, a Comissão solicitou ao Brasil que faça a revisão dos artigos

611-A e 611-B da CLT, por entender que a negociação coletiva não pode ser um
instrumento de redução de direitos trabalhistas. Ademais, afronta o disposto na
Convenção 98, in verbis:
“Art.4º Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas
apropriadas às condições nacionais, para fomentar e
promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de
negociação voluntária entre empregadores ou organizações
de empregadores e organizações de trabalhadores com o
objetivo de regular, por meio de convenções, os termos e
condições de emprego.”
Do mesmo modo, viola também a Convenção 154 da OIT, senão vejamos:
“Art. 5 — 1. Deverão ser adotadas medidas adequadas às
condições nacionais no estímulo à negociação coletiva.
2. As medidas a que se refere o parágrafo 1 deste artigo
devem prover que:
a) a negociação coletiva seja possibilitada a todos os
empregadores e a todas as categorias de trabalhadores dos
ramos de atividade a que aplique a presente Convenção;
b) a negociação coletiva seja progressivamente estendida a
todas as matérias a que se referem os anexos a, b e c do artigo
2 da presente Convenção;
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c) seja estimulado o estabelecimento de normas de
procedimentos

acordadas

entre

as

organizações

de

empregadores e as organizações de trabalhadores;
d) a negociação coletiva não seja impedida devido à
inexistência ou ao caráter impróprio de tais normas;
e) os órgãos e procedimentos de resolução dos conflitos
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trabalhistas sejam concedidos de tal maneira que possam
contribuir para o estímulo à negociação coletiva.”
Por fim, o Comitê advertiu que o “objetivo geral das Convenções nºs 98 e
154 e, também, da Convenção nº 151 sobre relações laborais no serviço público, é
o de promover a negociação coletiva com o objetivo de promover termos e
condições de trabalho que são mais favoráveis do que os já estabelecidos por lei e
que a definição de negociação coletiva deve ser encarada como um processo
destinado a melhorar a proteção
5 dos trabalhadores em relação aos termos já
previstos na lei”.[38]
Em razão desses fatos, segundo a Comissão de Peritos, o disposto nos
artigos 611-A e 611-B da CLT reformada, estão em dissonância com as Convenções
da OIT, razão pela qual o Comitê requereu ao Governo brasileiro que examine a
possibilidade de revisão dessas proposições legais no sentido de adequá-las ao
artigo 4º da Convenção nº 98.[39]
•

O artigo 444, parágrafo único da CLT, passa a prever a figura dos “altos
empregados”, também intitulados pela doutrina de empregados
“hipersuficientes”. Esses trabalhadores poderão negociar livremente, mediante
ajuste individual, os seus direitos trabahistas, com força e eficácia de uma
negociação coletiva.
Neste tópico, o Comitê também pede ao Governo Brasileiro que faça
a devida revisão, pois esse dispositivo vai de encontro à previsão do art. 4º

•

da Convenção nº 98.
O artigo 442-B, da CLT, confere nova definição aos trabalhadores autônomos,
restringindo-lhe direitos sindicais.
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O país também deve revisar, por solicitação do Comitê, previsões do art.
442-B da CLT, que restringem direitos sindicais a alguns trabalhadores. A
Convenção nº 98 prevê, como únicas exceções neste sentido, os policiais, membros
das forças armadas, além dos servidores públicos envolvidos na administração do
Estado. Como a Convenção preconiza que a proteção jurídica deve ser estendida a

Boletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

todos os trabalhadores, e não apenas àqueles que determinada legislação elege
como empregados, outro problema da Lei 13.467/2017 é a proliferação de
contratos de “autônomos”, “parceiros”, pessoas jurídicas e similares.[40]

4.2 Violação às normas de Direitos Humanos
À luz dos ensinamentos do renomado Ministro Godinho[41], “o Direito do
Trabalho é uma das vertentes dos Direitos Humanos, cuja dimensão ética requer a
aglutinação dos conceitos de dignidade, de cidadania e de justiça social. Portanto,
os direitos individuais e sociais trabalhistas, na qualidade de direitos humanos
sociais, econômicos e culturais, acham-se também encouraçados pela proteção
mais ampla do Direito Internacional dos Direitos Humanos, estruturado ao longo
do século XX, com forte ênfase a partir dos desdobramentos jurídicos e
institucionais decorrentes das barbáries cometidas no contexto precedente à
Segunda Guerra Mundial e durante o seu desenrolar."
Na visão do mesmo autor, “a Lei n. 13.467/2017 viola, em grande medida,
a estrutura normativa de proteção ao trabalho humano prevista na Constituição
(art. 1º, III a IV; art. 3º, I a III; art. 170 e art. 193) e no Sistema Internacional de Direitos
Humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; Declaração de
Filadélfia, de 1944; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
de 1966; Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais da OIT, de 1998 e
amplo rol de Convenções Internacionais do Trabalho da OIT ratificadas pelo Brasil).”
Conforme já mencionado no capítulo 2 deste trabalho, a OIT adotou a
Declaração de Filadélfia de 1944 como anexo à sua Constituição, na qual consta
vários princípios fundamentais, e dentre eles o mandamento segundo o qual “o
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trabalho não é uma mercadoria”. Esse mandamento revela a proclamação da
dignidade humana, regente da aplicação das normas internacionais do trabalho.
Neste sentido, Silvio Beltramelli[42] define com maestria o conceito de
dignidade da pessoa humana, senão vejamos:
“A dignidade da pessoa humana é, pois, antes de tudo (antes
inclusive de seu aspecto jurídico), um dado da vida, inerente
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à condição humana. O direito só faz protegê-la e promovê-la.
(...)
A dignidade da pessoa humana é multidimensional e
individual. Multidimensional, porque congrega diversos
atributos intrínsecos do

ser

humano (v.g.

liberdade,

igualdade, integridade física e psíquica). Individual, porque,
embora inerente a todo ser humano, é moldada com
5
características
próprias, delineadas pelo contexto histórico-

cultural que circunda o indivíduo.”
Para Gabriela Delgado[43], o referido princípio estampado na Declaração
da Filadélfia (“o trabalho não é uma mercadoria”) é um reforço à necessidade de
afirmação do trabalho digno e de todo um sistema de proteção ao sujeito
trabalhador com regras superiores aos simples imperativos do mercado.
Assim, é inegável que a Reforma Trabalhista está na contramão, não só
deste princípio, como também dos demais princípios fundamentais da OIT, bem
como de inúmerosos diplomas normativos internacionais cujo objetivo é a proteção
do trabalho humano digno. Vejamos alguns exemplos que trouxeram maiores
impactos negativos ao trabalhador:
•

Negociado sobre o legislado (arts. 611-A CLT):
A Lei 13.467/17 inova no ordenamento jurídico, de uma forma muito

negativa, ao elencar no art. 611-A, CLT, hipóteses sobre as quais as convenções e
acordos coletivos de trabalham passam a prevalecer sobre a Lei, in verbis:
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“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de
trabalho, observados os incisos III e VI do caput do art. 8º da
Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre
outros, dispuserem sobre: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 808, de 2017)
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I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites
constitucionais;
II - banco de horas anual;
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de
trinta minutos para jornadas superiores a seis horas;
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata
a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;
V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a
condição pessoal do empregado, bem como identificação dos
cargos que se enquadram como funções de confiança;
VI - regulamento empresarial;
VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho
intermitente;
IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas
percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho
individual;
X - modalidade de registro de jornada de trabalho;
XI - troca do dia de feriado;
XII - enquadramento do grau de insalubridade;
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XII - enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação
de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de
contratação de perícia, afastada a licença prévia das
autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde
que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde,
higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em
normas

regulamentadoras

Ministério

do

(Redação dada pela Medida Provisória
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Trabalho;

do

nº 808, de 2017)
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem
licença prévia das autoridades competentes do Ministério do
Trabalho; (Revogado Medida Provisória nº 808, de 2017)
XIV - prêmios

de

incentivo

em

bens ou

serviços,

eventualmente concedidos em programas de incentivo;
5

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.”
É importante observar que esse rol é exemplificativo. Significa dizer que,
além dessas 15 hipóteses expressamente elencadas, a Reforma Trabalhista deixou
margem para que outros direitos possam prevalecer sobre a legislação.
Neste sentido, é angustiante e penoso o cenário no qual se encontra o
trabalhador, pois essa permissão rompe com toda espécie de proteção que envolvia
o empregado contra as arbitrariedades do empregador. O referido dispositivo
autoriza a negociação de direitos irrenunciáveis por parte do trabalhador e que
jamais poderiam ficar ao alvedrio daquele que é a parte mais forte da relação
contratual.
Corroboramento com este entendimento cita-se a posição brilhante de
Maurício Godinho Delgado[44] sobre a questão:
“Insistentemente, a Lei nº 13.467/2017 desnatura o sentido
constitucional de proteção ao trabalho. É que a Constituição
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se inspira no conceito de negociação coletiva trabalhista
como instrumento de aperfeiçoamento das condições de
trabalho (o princípio da norma mais favorável, aliás, é que
abre o caput do art. 7º da Constituição Federal, em cujos
incisos VI, XIII e XVI se insere a referência à negociação
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coletiva trabalhista). Não há, na Constituição e nas normas
internacionais vigorantes no Brasil, a ideia de negociação
coletiva trabalhista como veículo para a precarização de
direitos individuais e sociais fundamentais trabalhistas.”
Ademais, como dito alhures, esse dispositivo colide com as Convenções 98
e 154 da OIT, que possuem como objetivo a promoção da negociação coletiva sob
a perspectiva de tratativas de condições de trabalho mais favoráveis que as fixadas
em Lei.
Ressalta-se, por fim, outra conseqüência negativa trazida por este
“negociado sobre o legislado”, apontada pela doutrina como “tese gravemente
precarizadora das condições de trabalho das pessoas humanas envolvidas, bem
como afrontosa aos princípios e regras constitucionais e internacionais vigorantes
no país”:
“A ruptura com o padrão imperativo de proteção social vai
além da regra prevista no art. 611-A, caput, da CLT reformada.
É que o § 2º do mesmo art.611-A da CLT autoriza a ausência
de um sistema compensatório de direitos, com contrapartidas
recíprocas fixadas por convenção ou acordo coletivo de
trabalho (as denominadas "cláusulas compensatórias"). Assim,
para a nova lei, a ausência de cláusulas compensatórias não
ensejaria nulidade à negociação coletiva pactuada, por não
caracterizar vício do negócio jurídico.”[45]
•

Jornada de trabalho (art. 59, §5º e 6º e art 59-A, CLT):
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A nova Lei também inova na legislação trabalhista a forma de prestação de
banco de horas, autorizando que seja ajustado por acordo individual
escrito, conforme prevê o art. 59, §5º e 6º:
(...)
§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá
ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a
ocorra

meses.
2017)

no

(Incluído

período
pela

máximo
Lei

nº

de

13.467,

seis
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compensação

de

(Vigência)

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a
compensação no mesmo mês.
Na visão de Godinho[46], tais dispositivos, além de sua afronta
5
internacional, são claramente inconstitucionais,
porque permitem a compensação

anual da jornada, por acordo individual, escrito ou tácito, entre empregado e
empregador, em manifesto desrespeito à orientação constitucional prevalecente no
art. 7º, XIII, da Constituição, de que o sistema de compensação de horários de
trabalho somente será válido caso pactuado por convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
O mesmo grau de violação se repete no art. 59-A, o qual prevê a
possibilidade de acordo individual para jornadas de 12 horas de trabalho por 36
horas de descanso, senão vejamos:
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta
Consolidação,

é

facultado

às

partes, mediante acordo

individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso,
observados ou indenizados os intervalos para repouso e
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alimentação.
2017)

(Incluído

pela

Lei

nº

13.467,

de

(Vigência)

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo
horário previsto no caput deste artigo abrange os
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e
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pelo

descanso

em

feriados,

e

serão

considerados

compensados os feriados e as prorrogações de trabalho
noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do
art. 73 desta Consolidação.
13.467, de 2017)

(Incluído pela Lei nº

(Vigência)

Vale lembrar que a Constituição Federal permite que esse tipo de jornada
ocorra apenas mediante acordo ou convenção coletiva, ou seja, aquela
intermediada por um sindicato, e não por meio de ajuste individual entre
empregado e empregador, justamente para evitar que ocorra fraudes na relação
contratual.
Todavia, a MP nº 808/2017 alterou a redação do caput do artigo 59-A da
CLT, para excluir de sua aplicação a previsão da jornada de 12 x 36 em leis
específicas e o ajuste por acordo individual. Entretanto, o legislador não foi tão
“bonzinho”, acrescentou o § 2º ao dispositivo para prever uma exceção ao caput,
permitindo o ajuste individual escrito para os setores da saúde, in verbis:
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 e em leis
específicas, é facultado às partes, por meio de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário
de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas
ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os
intervalos para repouso e alimentação. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 808, de 2017)
§ 1º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no
caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso
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semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão
considerados compensados os feriados e as prorrogações de
trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o
§ 5º do art. 73. (Redação dada pela Medida Provisória nº 808,
de 2017)
§ 2º É facultado às entidades atuantes no setor de
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saúde estabelecer, por meio de acordo individual escrito,
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, horário de
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas
ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os
intervalos para repouso e alimentação. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 808, de 2017)
Em que pese as alterações da MP nº 808/17, levando em consideração o
atual cenário político e o desinteresse do Poder Legislativo em converter a referida
5

medida em Lei, é inegável a instabilidade e a provisoriedade deste dispositivo.
De todo modo, ainda que a Medida Provisória supramencionada seja
convertida em Lei, continua afrontando mandamento constitucional em relação às
entidades do setor da saúde, além de violar flagrantemente normas internacionais
das quais o país é signatário.
Isso porque, “a nova sistemática de jornada de trabalho prevista pela Lei nº
13.467/2015 aprofundou o parâmetro de flexibilização compensatória, em franco
desrespeito à saúde e segurança obreiras. Ainda na mesma direção, há violação
manifesta ao art. XXIV da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,
ao art. 7º, "d", do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 1966, e ao art. 5º da Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil em
1993.”[47]
Com relação aos institutos normativos supramencionados, destaca-se o
teor dos dispositivos dada a importância destes no que se refere à proteção da
saúde e segurança do trabalhador:
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Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948:
Artigo XXIV
“Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação razoável das horas de trabalho e a férias
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remuneradas periódicas.”
Pacto Internacional relativo aos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais:
Artigo 7º
“Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito
de toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e
favoráveis, que assegurem especialmente:
(...)
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de
trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a
remuneração dos feriados”
Convenção 155 da OIT:
“Art. 4 — 1. Todo Membro deverá, em consulta com as
organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores, e levando em conta as condições e as práticas
nacionais, formular,

pôr

em

prática

e

reexaminar

periodicamente uma política nacional coerente em
matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meioambiente de trabalho.
2. Essa política terá como objetivo prevenir os acidentes
e os danos à saúde que forem conseqüência do trabalho
tenham relação com a atividade de trabalho, ou se
apresentarem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na
386

www.conteudojuridico.com.br

medida que for razoável e possível, as causas dos riscos
inerentes ao meio-ambiente de trabalho.”
“Art. 5 — A política à qual se faz referência no artigo 4 da
presente Convenção deverá levar em consideração as grandes
esferas de ação que se seguem, na medida em que possam
afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores e o meioBoletim Conteúdo Jurídico n. 923 de 14/09/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ambiente de trabalho:
a) projeto, teste, escolha, substituição, instalação, arranjo,
utilização e manutenção dos componentes materiais do
trabalho (locais de trabalho, meio-ambiente de trabalho,
ferramentas, maquinário e equipamentos; substâncias e
agentes

químicos,

biológicos

e

físicos;

operações

e

processos);
b) relações
5 existentes entre os componentes materiais do
trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam, e
adaptação do maquinário, dos equipamentos, do tempo de
trabalho, da organização do trabalho e das operações e
processos às capacidades físicas e mentais dos trabalhadores;
c) treinamento, incluindo o treinamento complementar
necessário, qualificações e motivação das pessoas que
intervenham, de uma ou outra maneira, para que sejam
atingidos níveis adequados de segurança e higiene;
d) comunicação e cooperação a níveis de grupo de trabalho
e de empresa e em todos os níveis apropriados, inclusive até
o nível nacional;
e) a proteção dos trabalhadores e de seus representantes
contra toda medida disciplinar por eles justificadamente
empreendida de acordo com a política referida no artigo 4 da
presente Convenção.”
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•

Verbas salariais (arts. 71, §4º, CLT):
Neste ponto, a Reforma Trabalhista refletiu de forma extremamente

prejudicial ao trabalhador, pois retira-lhe o caráter salarial do período de intervalo
intrajornada, quando não usufruído pelo empregado.
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda
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de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e

alimentação, a

empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de
natureza indenizatória, apenas do período suprimido,
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor

da

remuneração

da

hora

normal

de

trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)
O referido dispositivo revela um total desrespeito e descaso com a saúde
do trabalhador, pois, além do fato do empregado prestar serviços durante o
período que a Lei lhe confere um descanso, não receberá mais esse período como
verba salarial, logo não haverá reflexos sobre as demais parcelas. Assim, é inegável
que o objetivo desse dispositivo é incentivar o empregador ao descumprimento das
normas de saúde do trabalhador, uma vez que a punição para esta infração é
compensatória para as atividades do empresário.
Ademais, vale ressaltar que a referida legislação está em total dissonância
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, conforme prevê o
seu artigo 23, item 3:
“Art. XXIII
(...)

388

www.conteudojuridico.com.br

3.

Todo

ser

humano

que

trabalha

tem

direito

a

uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure,
assim como à sua família, uma existência compatível com a
dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário,
outros meios de proteção social.”
No mesmo sentindo, renomada doutrina[48] defende que “as normas
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jurídicas que regulam os intervalos intrajornadas são imperativas e
direcionadas à preservação da saúde e segurança obreiras. Seu desrespeito, na
prática contratual, implica o pagamento do referido período como se tempo
efetivamente trabalhado fosse. Como esse lapso temporal assume a natureza de
componente da própria jornada de trabalho, ele deve ser remunerado como salário
(e não como indenização, obviamente).”
•

Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva (art.
8º, §3º, CLT):
5
A polêmica Reforma acrescentou
ao art. 8º da CLT o §3º, como forma de

restringir a atuação do Judiciário Trabalhista, senão vejamos:
(...)
§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a
conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico,
respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo
princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade
coletiva. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Para Pedro Mahin, “o propósito da alteração legislativa é evidente: restringir
ao máximo o exercício do controle de legalidade e de constitucionalidade de
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho pela Justiça do Trabalho.
Conjugado com o disposto no caput do artigo 611-A da “nova” CLT, segundo o
qual "A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei (...)", o "princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva"
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parece franquear ao poder econômico ampla margem de "negociação" para reduzir
ou suprimir direitos dos trabalhadores, sem o risco de ver-se submetido ao crivo do
Poder Judiciário. ”[49]
No mesmo sentindo, na visão de Maurício Godinho Delgado[50], o referido
dispositivo, além de desrespeitar o princípio da separação dos Poderes e a
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Independência do Judiciário, viola normas de direitos humanos imperantes no
Brasil:
“A propósito, as regras lançadas nos novos §§ 2º e 3º do art.
8º da CLT, além de desrespeitarem, gravemente, o
princípio constitucional da separação dos poderes e o
princípio constitucional da independência do Poder
Judiciário - no caso, a Justiça do Trabalho -, explicitamente
lançados no art. 2º da Constituição, dentro do Título I, que
trata "Dos Princípios Fundamentais", tentam instaurar urna
cidadania de segunda classe na sociedade política e
sociedade civil brasileira, a cidadania trabalhista. Para
essas pessoas humanas cidadãs é corno se o Poder
Judiciário não pudesse examinar afrontas à Constituição,
afrontas às normas internacionais sobre direitos humanos
imperantes no Brasil, além de afrontas à legislação federal
trabalhista, tendo de sufragar todo e qualquer eventual
retrocesso

celebrado

pela

negociação

coletiva

trabalhista. O patamar civilizatório mínimo fixado pela
Constituição da República, pelas normas internacionais
intemalizadas pelo Brasil e pela legislação federal
trabalhista não se aplicaria às pessoas humanas que vivem
do seu trabalho, caso haja negociação coletiva supressora
de direitos e garantias em vigência; e nem poderia o Poder
Judiciário atuar para corrigir semelhante gravíssima lesão
de direitos (art. 5º, XXXV, CF).”
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Por fim, vale registrar que para os críticos da Reforma Trabalhista, a nova
legislação caracteriza um verdadeiro retrocesso social, uma vez que, além de violar
algumas Convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, viola
frontalmente o art. 7º da Constituição Federal, que somente autoriza mudanças
legislativas para melhoria nas condições de trabalho, e não para precarizá-las como
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demonstrado neste capítulo.

4.3. Violação do Trabalho Decente Promovido Pela OIT
Um dos objetivos principais da OIT é a promoção do trabalho decente no
mundo, o qual considera ser aquele desenvolvido com “segurança no ambiente de
trabalho, igualdade entre os trabalhadores e proteção jurídica a estes”.
O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos
estratégicos da OIT: o respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles
definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios
5

Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: (i) liberdade sindical
e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas
as formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv)
eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e
ocupação), a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da
proteção social e o fortalecimento do diálogo social.[51]
O conceito de Trabalho Decente ganhou mais força, em julho de 2006,
quando o Conselho Econômico e Social da ONU recomendou ao sistema das
Nações Unidas apoiar e ﬁnanciar programas e esforços de geração de emprego
produtivo e colaborar na implementação do trabalho decente para todos. Para por
em prática esse conceito, a OIT oferece assistência técnica a seus membros e
parceiros na implementação das normas internacionais do trabalho, bem como
implementa programas e projetos nas áreas de emprego, proteção e diálogo social.
Além disso, desenvolve pesquisas e estudos e edita publicações sobre os mais
diversos temas do mundo do trabalho.[52]
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O trabalho decente resume as aspirações das pessoas em suas vidas
profissionais.

O conceito

engloba

oportunidades de trabalho

produtivo

com remuneração justa, segurança no local de trabalho e proteção social para
as famílias, melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração
social, liberdade para as pessoas expressarem suas preocupações, se organizarem
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e participarem das decisões que afetam sua vidas, além de igualdade de
oportunidades e de tratamento para todas as mulheres e homens. [53]
Vale ressaltar que o Brasil adotou a Agenda Nacional de Trabalho Decente
em 2006, lançada pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego, na XVI Reunião
Regional Americana da OIT, realizada em Brasília, assumindo o compromisso de
“geração de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de
tratamento (..)”. Além disso, em junho de 2009, assinou em Genebra o Plano
Nacional do Trabalho Decente, cujo objetivo era gerar emprego e trabalho
decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais, dentre outros,
conforme destacado abaixo:
“O Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente foi
construído por meio do diálogo e cooperação entre
diferentes órgãos do governo federal e envolveu um amplo
processo de consulta tripartite. Ele representa uma referência
fundamental para a continuidade do debate sobre os desafios
de

fazer avançar

emprego e proteção

as

políticas

social. O

seu

públicas
objetivo

de
é

o

fortalecimento da capacidade do Estado brasileiro para
avançar

no

enfrentamento

dos

principais

problemas

estruturais da sociedade e do mercado de trabalho, entre os
quais se destacam: a pobreza e a desigualdade social; o
desemprego

e

a informalidade;

a EXTENSÃO

DA

COBERTURA DA PROTEÇÃO SOCIAL; a parcela de
trabalhadoras e trabalhadores sujeitos a baixos níveis de
rendimentos e produtividade; os elevados índices de
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rotatividade no emprego; as desigualdades de gênero e
raça/etnia; as condições de segurança e saúde nos locais de
trabalho, sobretudo na zona rural.[54]
Ora, tudo que a Reforma Trabalhista trouxe para o país foi a extensão da
“desproteção social”, totalmente o oposto do objetivo almejado pelo Plano
Nacional do Trabalho Decente. Por esse e diversos outros motivos, a Agenda do
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Trabalho Decente no Brasil fica inegavelmente comprometida.
Dentre os inúmeros motivos, destacam-se os principais pontos trazidos
pela Lei 13.467/2017 que colidem com o propósito do Trabalho Decente:
Inclusão do trabalho intermitente;
• Prevalência do negociado sobre o legislado;
• Permissão da terceirização na atividade fim;
• Permissão do trabalho da empregada grávida ou lactante em locais
insalubres (embora a MP 808/17 tenha tentado ser mais protetiva ao
determinar como condição a autorização via atestado médico);
5 de férias em 3 períodos;
• Permissão de fracionamento
• Previsão de prescrição intercorrente;
• Permissão de acordo individual escrito para o regime 12x36 nos setores da
saúde;
• Permissão de realização de banco de horas semestral por acordo individual;
• Tarifação do dano extrapatrimonial;
• Criação do empregado hipersuficiente com a permissão de que este negocie,
sem a presença do Sindicato, os seus direitos trabalhistas, com eficácia de
negociação coletiva;
• Possibilidade de redução do intervalo intrajornada para 30 minutos;
• Extinção da natureza salarial relativo ao pagamento do período de descanso
não gozado pelo trabalhador;
• Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença das
autoridades competentes;
• Flexibilização das normas de saúde e segurança;
• Dispensa em massa sem autorização do Sindicato;
• Princípio da intervenção mínima na autonomia privada coletiva.
•

Note-se que nenhuma das hipóteses elencadas reflete condições de
melhoria para o trabalhador, tampouco diz respeito à extensão da proteção social
defendida pelo Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, muito pelo
contrário, trata-se de hipóteses extremamente prejudiciais ao obreiro e
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absurdamente precarizantes. Ademais, terão um impacto relevante no crescimento
da pobreza e da desigualdade social.
Oportuno destacar, com relação a uma das hipóteses de precarização das
normas trabalhistas, o posicionamento de Jouberto Cavalcante e Marco
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Villatore[55], na obra sobre trabalho decente:
“como instrumento de melhoria da condição social de todo
trabalhador, a negociação coletiva do trabalho não pode ser
utilizada

como

meio

de

retrocesso

social,

vedado

constitucionalmente (art. 7º, caput, 170 e 193, dentre outros)
ao se admitir a prevalência do negociado em detrimento do
legislado.”
A novel legislação retira do trabalhador o mínimo existencial que um ser
humano precisa para sobreviver, levando-o a uma situação de penúria, o que não
é admitido pela OIT, por meio da Declaração da Filadélfia de 1944, a qual dispõe,
dentre um dos seus princípios, que é “a penúria constitui um perigo para a
prosperidade geral”.
Por fim, vale ressaltar que o Governo também não logrou êxito no tocante
à geração de empregos, pois o desemprego continua alto em 2018. Para a
Anamatra, a reforma trabalhista contribuirá para o agravamento do quadro no
Brasil. De acordo com a OIT, a taxa de desemprego global se estabilizou após um
aumento em 2016. As projeções indicam que a taxa chegou a 5,6% em 2017, o que
representa mais de 192 milhões de pessoas desempregadas no mundo. Mas, o
grande gargalo, segundo a Organização, é a redução do emprego vulnerável,
paralisada desde 2012. Estima-se que cerca de 1,4 bilhões de trabalhadores estavam
em empregos vulneráveis em 2017 e que outros 35 milhões deverão se juntar a eles
até 2019. Nos países em desenvolvimento, o emprego vulnerável afeta três em cada
quatro trabalhadores.[56]
Em outras palavras, o advento da Reforma Trabalhista não solucionou a
questão do desemprego, que é um dos principais objetivos da Agenda do Trabalho
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Decente. Significa dizer que temos mais uma contribuição para o crescimento da
probreza e da desigualdade social, pois o que impera nessa novel legislação é o
Poder do Empresário sobre o trabalhador, que no cenário atual, não tem a menor
condição de exigir melhorias nas condições de emprego, sob pena de entrar para
as estatísticas do desemprego.
Portanto, é indubitável que a Reforma Trabalhista também viola mais um
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instrumento de proteção internacional do trabalhador e não cumpre com os
compromissos feitos pelo Brasil perante a OIT, ao assinar o Plano Nacional do
Trabalho Decente.

.6 Consequências da Não Observância, Pelo Brasil, das Normas e Convenções
da OIT
Para a ANAMATRA (Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do
5
Trabalho), “quando um país ratifica uma convenção internacional, vê-se obrigado a
apresentar memórias regulares sobre as medidas que tem adotado para aplicá-la,
no plano jurídico e na prática. Isso pode exigir, por exemplo, a alteração da
legislação interna, no que contrarie diretamente a norma internacional e a adoção
de políticas públicas específicas, a depender do tema tratado pela Convenção
Internacional do Trabalho, das peculiaridades do país que pretende aplicá-la e até
a superação de questões culturais. A ratificação de uma norma internacional, a
propósito, impacta diretamente nas ações dos Estados-membros, inclusive no
campo da construção jurisprudencial dos tribunais dos respectivos países[57].”
A inclusão desses itens no relatório do Comitê de Peritos e as considerações
preocupantes sobre a reforma Trabalhista, na prática, significam que o Estado
brasileiro poderá estar dentro da lista de casos graves a serem analisados durante
a próxima Conferência Internacional do Trabalho da OIT, que será realizada entre
os dias 28 de maio a 8 de junho deste ano, em Genebra, na Suíça, explicou o
secretário de Relações Internacionais da CUT, Antonio Lisboa.[58]
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A vice-presidente da Anamatra vê com preocupação a reinserção do Brasil
na lista. “A imagem que o Brasil vinha construindo ao longo da sua história
democrática de compromissário com a cidadania plena, inclusive no campo do
trabalho, começa a ficar comprometida, quando se observa sua reiterada inserção
em lista de casos que demandam a tomada de providências e de esclarecimentos
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pelo Governo brasileiro”, analisa Noemia Porto.[59]
Vale ressaltar que a Central Única dos Trabalhadores (CUT) solicitou à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados
Americanos (OEA), que envie representantes ao Brasil para ouvir trabalhadores e
avaliar retrocessos da reforma trabalhista do governo Temer, que entrou em vigor
em 12 de novembro de 2017(Lei 13.467).[60]
Embora os organismos internacionais tenham diversos mecanismos de
controle que proporcionam a aplicação de suas normas nos Estados signatários,
não tem o condão de aplicar punição a estes. Em outras palavras, o
descumprimento das Convenções Internacionais, das quais o Brasil é signatário, não
acarreta punições jurídicas concretas ao país.
Entretanto, nos coloca numa situação de constrangimento político frente à
comunidade internacional, pois denota uma total falta de compromisso no
cumprimento dos direitos fundamentais mínimos, uma vergonha para um país que
é um dos fundadores da Organização Internacional do Trabalho.
A esperança da classe operária brasileira reside inteiramente nas mãos da
Suprema Corte (STF) que atualmente é a única que pode nos tirar desta zona
cinzeta, carregada de inseguranças e incertezas que assolam o país. Os Brasileiros
perderam a total confiança de que os nossos políticos sejam capazes de mover uma
palha em prol da sociedade. Não há no momento nenhuma perpectiva de melhora
nas condições de trabalho, pois o Governo está mais preocupado em como
continuar suprimindo direitos do povo, como por exemplo, o desespero para a
aprovação da Reforma Previdenciária, assim como ocorreu com a Reforma
Trabalhista. Entretanto, há uma luz no fim do túnel, a ação contutente do Poder
Judiciário Brasileiro no sentido de aplicar a inconstitucionalidade da Lei 13.467/17.
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Desta feita, visando uma atuação mais concreta e eficaz, caberá aos Juízes
do Trabalho, no exercício da judicatura, tentar assegurar o mínimo de proteção à
classe operária prevista nas Convenções ratificadas pelo país, dentro dos limites de
sua competência, se valer de eventual juízo de constitucionalidade, bem como
realizando o chamado controle de convencionalidade, que passaremos a estudar a
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seguir.

5. O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DA LEI Nº 13.467/2017.
À luz da melhor doutrina[61], “a reforma trabalhista prevista na Lei nº.
13.476/2017 reforça vertente ideológica impulsionada na década de 1990, no Brasil,
de desregulamentação dos direitos sociais e de flexibilização acentuada das
relações de trabalho, ao prever, em diversos de seus dispositivos, mecanismos de
supressão ou de redução do patamar de proteção social e de acentuada
desarticulação dos direitos e garantias fundamentais trabalhistas.”
5

Neste contexto insere-se o controle de convencionalidade, que consiste na
análise da compatibilidade dos atos internos em face das normas internacionais. No
caso em apreço, caberá uma análise da Lei 13.467/17 com as convenções ratificadas
pelo Brasil.
O controle de convencionalidade, nas lições do Prof. André Carvalho
Ramos[62], pode ser de duas espécies: o primeiro é o Controle de
Convencionalidade Nacional, que reside no exame de compatibilidade do
ordenamento interno diante das normas internacionais incorporadas, realizado
pelos próprios Tribunais internos. No Brasil, o controle de convencionalidade
nacional na seara dos direitos humanos consiste na análise da compatibilidade
entre as leis (e atos normativos) e os tratados internacionais de direitos humanos,
realizada pelos juízes e tribunais brasileiros, no julgamento de casos concretos.
A segunda espécie diz respeito ao Controle de Convencionalidade
Internacional, que representa a análise da compatibilidade dos atos internos
(comissivos ou omissivos) em face das normas internacionais (tratados, costumes
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internacionais, princípios gerais de direito, atos unilaterais, resoluções vinculantes
de organizações internacionais), realizada por órgãos internacionais. É, em geral,
atribuído a órgãos compostos por julgadores independentes, criados por tratados
internacionais, para evitar que os próprios Estados sejam, ao mesmo tempo, fiscais
e fiscalizados. É, portanto, fruto da ação do intérprete autêntico – os órgãos
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internacionais.
Vale ressaltar que o referido autor destaca as diferenças entre os citados
controles:
1) O parâmetro de confronto no controle de convencionalidade
internacional é a norma internacional; seu objeto é toda norma interna, não
importando a sua hierarquia nacional, podendo mesmo ser oriunda do Poder
Constituinte Originário. No controle nacional, há limite ao objeto de controle, uma
vez que não se analisam normas do Poder Constituinte Originário.
2) No controle de convencionalidade nacional, a hierarquia do tratadoparâmetro depende do próprio Direito Nacional, que estabelece o estatuto dos
tratados internacionais. No controle de convencionalidade internacional, o tratado
de direitos humanos é sempre a norma paramétrica superior.
3) A interpretação do que é compatível ou incompatível com o tratadoparâmetro não é a mesma e o controle nacional nem sempre resulta em
preservação dos comandos das normas contidas nos tratados tal qual interpretados
pelos órgãos internacionais.
No tocante à Reforma Trabalhista, Glauco Salomão Leite e Luiz Guilherme
Arcaro Conci[63] realçam alguns elementos pertinentes que justificam uma fundada
atuação do Poder Judiciário. Em primeiro lugar, “é legítimo um controle jurisdicional
mais rigoroso diante de leis restritivas de direitos fundamentais. Isso decorre da
própria vinculação objetiva do legislador aos direitos fundamentais e, considerando
que são esses direitos que substancializam a democracia, o respeito a eles é
condição de legitimidade da própria vontade da maioria. Dessa maneira, leis
restritivas de direitos individuais possuem uma presunção de legitimidade mais
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branda, cabendo ao Estado o ônus de demonstrar a necessidade de tal opção
política.”
Em segundo lugar, “não se pode esquecer que a legitimidade da lei não
deve apenas levar em conta a Constituição como parâmetro de controle, como
também as normas de Direito Internacional incorporadas ao Direito brasileiro. Com
efeito, dada a importância sobranceira que os tratados e convenções de direitos
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humanos passaram a ter no nosso sistema, é fundamental o exercício do controle
de convencionalidade das leis. Essa prática, contudo, ainda tem sido negligenciada
por alguns juízes. Porém, a preocupação com a efetivação de direitos humanos e
fundamentais fez surgir um ambiente multinível de tutela de direitos, onde o Direito
Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) não deve mais ser visto como simples
petição de princípios não vinculantes. No contexto da presente controvérsia,
impossível não submeter a reforma trabalhista às normas protetoras de direitos
humanos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Com isso, alarga-se o
“bloco

de

5
constitucionalidade/convencionalidade”,

que

tem

nos

direitos

humanos/fundamentais sua peça-chave, ampliando-se a teia de proteção jurídica
dos indivíduos. E os juízes nacionais têm o poder-dever de incorporar esse bloco
de constitucionalidade/convencionalidade na fundamentação de suas decisões.”
Portanto, um controle jurisdicional rigoroso sobre a reforma trabalhista,
seja de constitucionalidade, seja de convencionalidade, não deve ser compreendido
como uma espécie de autoritarismo judicial, como se juízes e tribunais estivessem
agredindo a democracia. Quando orientados pela proteção de direitos, não se
voltam contra o regime democrático, mas a favor dele. O ideal é que o próprio STF,
que eventualmente se manifestará sobre o tema, também perceba isso. Por tudo
que já viu até agora, seria uma boa oportunidade para o tribunal exercer sua função
contramajoritária, mostrando que o direito impõe constrangimentos à política. Do
contrário, a política engolirá, de vez, o Direito.[64]
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, extrai-se do presente trabalho, fazendo uma análise dos
avanços e direitos conquistados desde a Revolução Industrial até os dias atuais, que
a novel legislação caracteriza-se um verdadeiro retrocesso social, uma vez que, além
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de violar algumas Convenções Internacionais, das quais o Brasil é signatário, viola
frontalmente o art. 7º da Constituição Federal, que somente autoriza mudanças
legislativas para melhoria nas condições de trabalho, e não para precarizá-las.
É patente e salta aos olhos a supressão de direitos trabalhistas mínimos por
meio da promulgação da Lei nº 13.467/2017, o que contribui ainda mais para o
enfraquecimento do empregado perante o empregador, voltando à época do início
do capitalismo, onde o empregador capitalista ditava as regras, não tendo o
trabalhador força suficiente para contrapô-lo em razão da necessidade de preservar
o seu emprego, fonte única de seu sustento e o de sua família. Voltamos ao século
XVIII, à era da predominância da classe burguesa. A diferença daquela época para
os dias atuais, é que naquele século o Estado não intervia nas relações de trabalho,
enquanto hoje ele se filia ao proprietário capitalista para suprimir direitos dos
trabalhadores.
A esperança da classe operária brasileira reside inteiramente nas mãos da
Suprema Corte (STF), que atualmente é a única que pode equilibrar o atual cenário,
carregado de inseguranças e incertezas. Os Brasileiros perderam a total confiança
de que os nossos políticos sejam capazes de mover uma “palha” em prol da
sociedade. Não há no momento nenhuma perspectiva de melhora nas condições
de trabalho, pois o Governo está mais preocupado em como continuar suprimindo
direitos do povo, como por exemplo, o desespero para a aprovação da Reforma
Previdenciária, assim como ocorreu com a Reforma Trabalhista. Entretanto, há uma
luz no fim do túnel, a ação contutente do Poder Judiciário Brasileiro no sentido de
aplicar a inconstitucionalidade da Lei 13.467/17.
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